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KOMMUN 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Tid 

Ledningsutskottet 

Gustav Adolfsalen 

Tisdagen den 18 november 2014, kl13.30 

l Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

Bilaga KS 2014/48/7 
Föredragning av Lennart Björk, jenny Nolhage, Agneta von schoting och 
juneAnn Wincent. Vid ärendets behandling deltar även Mårten Dignell. 

2 Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

Bilaga KS 2014/228/1 
Föredragning av j uneAnn Wincent. 

3 Detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av Kristina 4:4; 
beslut om antagande 

Bilaga KS 2014/157/2 
F öredragning av M ärta Als en. 
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KALLElSE 
Jlll ROOS 

DIREKT: 0224-74 70 52 

4 Åtgärdsutredning, Sala Silvergruva och Pråmån kl15.00 

Bilaga KS 2014/143/3-5 
Föredragning av jenny Sivars och utredningskonsult Henrik Eriksson, Golder 
Associates AB. 

5 Fortsatt deltagande i projektet Mälaren- en sjö för miljoner (MER) 

Bilaga KS 2014/229/1-2 
Föredragning av jenny Sivars. 

6 Förslag till regional cykelstrategi i Västmanland, yttrande 

Bilaga KS 2014/230/1-2 
Föredragning av Lisa Granström. 

7 Trafiksituationen kring skolor och förskolor med förslag till åtgärder, samt 
erfarenheter och konsekvenser av nya skolskjutsorganisationen när det gäller 
barns säkerhet i trafiken; redovisningar 

Bilaga KS 2014/147/2-3 
Föredragning av jenny julin och Kristina Eriksson. 

8 Revisionsrapport- Styrning och kontroll över kommunens ED-projekt 

Bilaga KS 2014/231/1-2 



Kommunstyrelsen 
Ledningsutskottet 

9 Förslag om samlad förvaltningsorganisation utifrån kommunfullmäktiges beslut 
om politisk organisation 

Bilaga KS 2014/106/5 
Föredragning av jenny Nolhage. 

10 Verksamhetsbidrag för 2015 till Arkiv Västmanland 

Bilaga KS 2014/232/1 

11 Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Bilaga KS 2014/233/1-2 
Föredragning av Virve Svedlund. 

12 Reglemente för kommunstyrelsen 

Bilaga KS 2014/234/1-2 
Föredragning av Virve Svedlund. 

13 Reglemente för bygg- och miljönämnden 

Bilaga KS 2014/235/1-2 
Föredragning av Virve Svedlund. 

14 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Bilaga KS 2014/236/1-2 
Föredragning av Virve Svedlund. 

15 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

Bilaga KS 2014/237/1-2 
Föredragning av Virve Svedlund. 

16 Reglemente för skolnämnden 

Bilaga KS 2014/238/1-2 
Föredragning av Virve Svedlund. 

17 Tolkningsfråga avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst vid deltagande i 
sammanträde 

Bilaga KS 2014/239/1 

18 Information 

19 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2014/240/1 
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~~~~~ SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 
Ink. 2014 -11- 1 O 

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 
°2.'Ö'J!.t Izs 4 1"7:3 

I 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Ärsbudgetavvikelse 

IArsbudget Prognos Avvikelse Månads 
Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 i% tendens 

Kommunstyrelsen -600 -150 -400 655 2735 800 3490 6424 O 217792 211 368 2,9% ~ 
Bildnings- och lärandenämnd O O O O 500 4050 6850 9250 O 463077 453827 2,0% ~ 
Vård- och omsorgsnämnd O O O O O -4700 -3560 -3560 O 423964 427524 -0,8% ~ i 

Revision O O O O O O O O O 790 790 0,0% ~ 

Överförmyndare O O O O O 100 100 140 O 3173 3033 4,4% ~ 
Summa -600 -150 -400 655 3235 250 6880 12 254 O 1108796 1096542 8,5% 



a~~~~ 
Större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 

Avvikelse 

+6,4Mkr 

~ 

Kommentar 

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

Medborgarkontor +2 600 tkr 
Överskott för allmänna val 500 tkr, pga högre statsbidrag och lägre valkostnader.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 -850 tkr 
Personalavvecklingskostnader. Ombyggnadskostader för kontor på biblioteket. Högre kostnader än beräknat för 
Investeringsbid rag till samlingslokaler samt minskat antal bad i simhallen . Ingen hyreskostnad för Kaplanen då lokalerna inte är 
klara. 

Samhällsbyggnadskontor +4 000 tkr 
Kostnader för rekryteringar och detaljplaner är högre än budgeterat och intäkten från Heby minskar, totalt -670 tkr. 
Samhällsfinansierade transporter +3 500 tkr, uppskjutet beslut om riktlinjer för specialfordon och arbetsresor, effektivare 
planering/samordning av skolskjuts, något lägre resande med taxi. 
Mark beräknas ge ett överskott på intäktssidan med 930 tkr, 800 beror på förändringar i redovisningen av kv Lodjuret i samband 
med övergång till markexploateringsredovisning. 

Tekniskt kontor 3 334 tkr 
Lägre personalkostnader pga vakanser, föräldraledigheter, och sjukskrivningar. Lägre entreprenadkostnader pga mild vinter. 
Lägre kapitaltjänstkostnader pga ej utförda investeringar samt större driftprojekt som en kunnat genomföras som planerat. 
Några verksamheter visar underskott beroende på höga kostnader för reparationer och underhåll. 

Räddningstjänst O tkr 
Ersättningen från staten för såväl räddningsinsatse n som för eftersläckningsskedet för den stora skogsbranden kommer om 
inget oförutsett inträffar att täcka de kostnader som uppkommit. Bedömningen är att även självrisken kommer att inrymmas i 
ersättningen. 
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a~o~~~ 

Prognosutveckling per 

månad 

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. 
Kompletteringar till upphandlade sytem (lön ochPA) kan komma att behövas för ytterligare effektiviseringar. Förhandling med 
leverantör pågår om det ingår i avtalet eller ej. 

Saneringskostnader lodjuret -3 500 tkr 
Fullmäktige beslutatde i oktober om ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten 6 000 tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas som 
investering enligt gällande redovisningsregler och de upparbetade kostnaderna under 2014 kommer att direktavskrivas i 
bokslutet. Under 2014 beräknas 3 500 tkr att upparbetas. Resterande post kommer att belasta 2015 års drift. 

1-:----r::--:--o:::---..--::----,:-::7'-==;.:::===.:,.::=='-o::-:-:---,-,,---1 Årsbudget 
2014 

-600 -150 -400 655 2735 800 I 3490 I 6424 o 217792 

Prognos 
2014 

211368 

Awik

else i% 

2,9% 
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KOMMUN 

Kommentar 

Bildnings- och 

lärande nämnd Central förvaltning -200 tkr 
Högre personalkostnader än budgeterat. 

Avvikelse Förskola -400 tkr 
+9,3Mkr Obudgeterad verksamhet på Bellanderska under sommaren. 

Grundskola + 6 000 tkr 

". 
Överskottet består av personalkostnader för lärare och barnskötare 3 000 tkr, elevvårdsverksamhet 1 000 tkr, interkommunala 
ersättningar 500 tkr, hyror 700 tkr , kapitaltjänstkostnader 700 tkr. 

Gymnasiet + 1 500 tkr 
Interkommunala kostnader 500 tkr, högre intäkter för mjölkproduktionen 1000 tkr. 

Vux/SFI + 2 000 tkr 
Ansökningar beviljas men kostnaderna släpar då kursstarterna varierar. 

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

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

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

månad O O O O 500 4050 6850 9250 O 463077 453827 2,0% _. 
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Kommentar 
Vård- och Individ Familj Arbete -2560 tkr 
omsorgsnämnd Främsta orsaken till underskottet är placeringskostnader. 

Awikelse Äldreomsorg - 1 600 tkr 
-3,6Mkr Högre sjuktal, vikariekostnader samt ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade. 

I 

~ 
Funktionsnedsättning - 1 400 tkr 

I Ökade kostnader för elevplaceringar på L55 skolboenden. 
I 

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

Prognosutveckling per månad Arsbudget Prognos Awik-
Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 elsei% 

Prognos utveckling per 

månad O O O O O -4700 -3560 -3560 O 423964 427524 -0,8% 
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KOMMUN 

Utbetalt Ekonomiskt bistånd Netto 2013-2014, tkr 

_ Utf2014 --Utf2013 - Budget 2014 

2 500 ,---------------------------------------------------------------------------
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Placeringskostnader 2014 
iii Kostnad vuxna placeringar • BAR N OCH UNGA 

1200 ,------------------------------------------------------------
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B~o~~~ 
Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget 

Prognosutveckling per månad (Beräknad Ärsbudgetawikelse) 

Jan 

Kommunstyrelsen 8300 

Bildnings- och lärande nämnden O 

Vård- och omsorgsnämnd O 

Summa 8300 

Större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Medborgarkontor 
Ärendehantering 

Feb Mars April 

4629 2873 

O O 

O O 

4629 2873 

Maj Aug Sept Okt 

20114 19672 19444 76060 83218 

O O O O 200 

O O 2000 O O 

20114 19672 21444 76060 83418 

Årsbudget Prognos Awik-

Nov 2014 2014 elsei% 

O 157951 74733 52,7% 

O 4590 4390 4,4% 

O 6 406 6 406 0,0% 

O 168947 85529 57,0% 

Utveckl ing mot ett kommungemensamt elektroniskt dokument- och äredehanteringssystem, ephorte, fortsätter under hösten med införande av ett fle rtal moduler. Utbildning av 
handläggare, tjänstemän, polit iker och chefer kommer att påbörjas under hösten. systemet är stort och består av fler moduler. Varje modul ska testköras och godkännas innan 
systemet tas över av kommunen. Det finns en risk med att betala systemet i sin helhet om alla moduler ej är i drift. SO % ska betalas vid övertagande av systemet och det finns en 

risk att det blir först 2015. Därav behöver de pengarna 430 tkr föras med över året. De anslagna medlen beräknas bli förbrukade i sin helhet med passus för summan ovan med 

betalning 2015. 
Bredband 
Investeringar för bredband be räknas lämna ett överskott på ca 1 000 tkr med anledning av beställarbrist, vilket förändras i och med anställn ing aven samhällsplanerare vad gäller 

infrastrukturen för bredband . 

Kultur- och fritids kontor 
Arbetet påbörjat. Medlen beräknas inte bli förbrukade, +150 tkr. 

Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 
I dagsläget finns inga kända större markinköp men situationen kan förändras beroende på politiska beslut och erbjudanden vid strategiska lägen. I dagsläget beräknas ett överskott 
på 500 tkr. 
Försäljning av övrig mark 

Inkomsterna beräknas t il l ca 4 435 tkr och utgifterna till 3 995 tkr, netto således 440 tkr vilket ska jämföras mot nettobudget 1200 tkr, dvs en .wikelse på 760 tkr. 
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a~e~~ 
Tekniskt kontor 
Gatuprogram 
Projekt Resecentrum/busscentra! är påbörjat och medel kommer att begäras i tilläggsanslag till 2015. 
PendJarparkering Ransta samt parkeringsplats vid stadsparken kommer att utföras under 2015. 
VA-program 
ARV Sala byte övervakningssystem pågår och kommer att fortgå under 2015, medel kommer att begäras i tilläggsanslag till 2015. På Områden aktuella för planläggning finns inga 
objekt och medel kommer att återlämnas. 
Park program 
Projekt Ängsghagen Lodjuret framflyttas till 2015. 

Kontorsledningprogram 
Minskat behov av inköp av kontorsutrustning och överskottet återlämnas i bokslutet. 
Teknisk serviceprogram 
Överskott för projekten Maskiner, verkstadsinventarier samtjörrådsinventarier kommer att återlämnas. 
Kart/mät program 

Projekt Digitalt orta/oto utgår. 
Gruvans vattensystem program 
För projekten Renovering sluss jakob matts kvarn och Trumma Silvköparen/ ola/jons kommer medel att begäras i tilläggsa nslag till 2015 . 
lokal program 
I dagsläget är att medel kommer att begäras i tilläggsanslag för följande projekt: 
Servicebyggnad Stadsparken, Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen, Klimatanläggning Täljstenen, Om-tillbyggnad Sätrabrunns tsk, Äldreboende och Lärkans sport/ält etapp 2. 
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RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkt 

Verksamheten s kostnader 

Avskrivningar 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 
Generella statsbidrag och utjämning 
Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Årets resultat 

Reavinst 
Resultat efter balanskravsutredning 

Budgetawikelse 
varav: 
Nämndernas prognos 
Finans (varav AFA -9 000 tkr) 
Skatteintäkter/ generella statsbidrag 

TA-anslag 2014 

Bokslut Budget Prognos 

2013 2014 2014 
linkl TA) 

252151 260437 252751 
29940 

-1250674 -1311 960 -1311 757 
-51 222 -55773 -51000 

-1019805 -1107296 -1110006 

839004 855680 
252457 259160 

4688 4178 
-11 239 -14174 

65106 -2452 

4941 
60165 -2452 

8S7635 
264959 

4185 
-10378 

6395 

1314 

5081 

8847 

12254 
-11 161 

7754 

8041 
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~ SALÄ'laga KS 2014/226/1 

~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

A '"1 "'"""..., 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 2 3 

§ 82 

Justerandes sign 

}2, t'J-u 

Sammanträdesdatum 

2014-10-14 
Dlarlenr ·- AktitUaga 
:Jvvi'1/IW'-f / 

Dnr 2014/1034 

Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

INLEDNING 
Kulturskolan tillämpar idag den tidigare musikskolans avgifter och tillämpnings
föreskrifter. Dessa är från år 2004. Då verksamheten har utvecklats och begreppen 
förändrats, så behöver avgiftssystemet uppdateras. 

Enligt förslaget sänks avgifterna för de flesta- det vill säga de som har en kurs. 
Avgifterna för en kurs i sång- eller instrument för elever som valt musikprofil i 
grundskolan tas också bort. Samtidigt likställs avgifterna för val av ett eller flera 
inslag. Avgiften blir alltså densamma för alla kurser, oavsett hur många eleven valt. 

Avgiftssystemet öppnas också för anpassningar till andra undervisningsformer än 
den traditionella 20-minuterslektionen en gång i veckan. Sådana avgifter ska ställas i 
relation till grundtaxan. 

Den nedre gränsen vid nio år tas bort. I fortsättningen är alla barn, från förskola och 
uppåt välkomna till den undervisning som lämpar sig för respektive ålder. 

I tillämpningsföreskrifterna klargörs att verksamheten i första hand vänder sig till 
barn och ungdomar till det år de tyller 19 år. Vuxenverksamheten regleras tydligare. 
Möjlighet att bedriva vuxenundervisning till självkostnadspris införs. 

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

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

att godkänna förslag om avgifter och tillämpningsföreskrifter, Bilaga BLN/42/1 att 
gälla från 1 januari 2015 samt 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till förslaget. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förslag om avgifter och tillämpningsföreskrifter, Bilaga BLN/42/1 att 
gälla från 1 januari 2015 samt 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

.'-Slu 



PmSAlA l (l) 
2014-11-11 

MISSIV ~KOMMUN 

sKOLFÖRVALTNINGEN 

ÄRENDE 11 

ONR 2014/1034 
BLN NR 42/1 

BEN NY WEITERBERG 
DIREKT: 0224-748002 

MISSIV 

Oiarleor 

Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 
ZO)i" 

INLEDNING 
Kulturskolans tillämpar idag den tidigare musikskolans avgifter och 
tillämpningsföreskrifter. Dessa är från 2004. Då verksamheten har utvecklats och 
begreppen förändrats, så behöver avgiftssystemet uppdateras. 

Ärendet 
Enligt förslaget sänks avgifterna för de flesta - det vill säga de som har en kurs. 
Avgifterna för en kurs i sång- eller instrument för elever som valt musikprofil i 
grundskolan tas också bort. Samtidigt likställs avgifterna för val av ett eller flera 
inslag. Avgiften blir alltså densamma för alla kurser, oavsett hur många eleven valt. 

Avgiftssystemet öppnas också för anpassningar till andra undervisningsformer än 
den traditionella 20-minuterslektionen en gång i veckan. Sådana avgifter skall 
ställas i relation till grundtaxan. 

Den nedre gränsen vid 9 år tas bort. I fortsättningen är alla barn, från förskola och 
uppåt välkomna till den undervisning som lämpar sig för respektive ålder. 

I tillämpningsföreskrifterna klargörs att verksamheten i första hand vänder sig till 
barn och ungdomar till det år de fyller 19 år. Vuxenverksamheten regleras tydligare. 
Möjlighet att bedriva vuxenundervisning till självkostnadspris införs. 

Konsekvenserförlandsbygden 
Beslutet bedöms vara positivt för möjligheterna att anpassa kulturskolans 
verksamhet så att undervisning lättare kan bedrivas i enheterna på landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiftsfriheten för musikprofilelever har redan införts, vilket beräknas minska 
intäkterna med cirka 100 tkr. Merparten av detta bedöms rymmas inom det tillskott 
fullmäktige gav för införandet av musikprofiL I övrigt är förändringarna av 
intäkterna svårbedömda, med kommer sannolikt inte att överstiga 50 tkr. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att godkänna förslaget om avgifter och tillämpningsföreskrifter, överlämna det till 
kommunstyrelsen för vidare behandling och föreslå att de skall gälla från l januari 
2015. 

Aktbllaga 
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Kommunstyre/sef:ftörva~Ing 
Ink. 2014 -11- 1 1 

Kulturskolan i Sala- en presentation 

KUL TURGARANTI 
l Sala får alla barn och elever i för- och grundskolan och särskolan pröva på olika 
sätt att lära sig, genom kultur. Det kan vara kopplat till alla ämnen. l förskolan är det 
i första hand drama, i färskoleklass sång och rytmik. l på låg- och mellanstadiet är 
det bild och form, folkmusik, drama, bild/ljud-teknik, berättande och dans och på 
högstadiet drama, konst och musikstudio. Kulturskolan sköter detta. Totalt berörs 
cirka 1200 förskolebarn och 2300 elever i grundskolan. Kulturskolan har fast 
anställd personal för detta, men anlitar även fria aktörer. 

MUSIKPROFIL 
Eleverna i Salas högstadieskolor har möjlighet att välja musikprofil som elevens vaL 
Eleverna får fördjupa sig i praktik och teori inom musikämnet och möjlighet att 
delta i skolkören. Undervisningen bedrivs av kulturskolan och eleverna får 
kostnadsfritt välja till ett instrument eller sång ur kulturskolans utbud för enskild 
undervisning. 

SKAPANDESKOLA 
Sala kommun får bidrag från staten, via Statens kulturråd, för kulturinslag i 
grundskolan. Bidraget kallas Skapande skola. Kulturskolan har hand om detta och 
pengarna används bland annat till konstprojekt och dans- och drama-inslag i 
undervisningen. Alla elever i grundskolan och särskolan berörs av detta. 

ORKESTRAR OCH KÖRER 
Kulturskolan har egna körer för barn och ungdomar och leder vuxenkören 
Argentum, Salastorband och Sala blåsorkester. För detta får Kulturskolan bidrag 
från Sala M usikråd. 

ENSKILD UNDERVISNING 
Drygt 300 elever i skolan har valt att fördjupa sig genom enskild undervisning i olika 
instrument Det som erbjuds är allt från slagverk till trä- och bleckblås, piano och 
klaviatur, gitarr och bas, violin, nyckelharpa och annan folkmusik, enskild sång, 
sånggrupper, kör. Vi har också kurser i bild och form. 

UPPDRAG 
Kulturskolan sköter en del undervisning inom gymnasieskolan och tar även uppdrag 
av andra. Exempelvis finns färdiga kurs-koncept för Garageband på i P ad, för de 
grundskaleenheter som vill använda det i musikundervisningen. Ett annat exempel 
är rockkören för äldre, som vi sköter på uppdrag av PRO. ABF och landstinget 

Aktbliaga 
·z, 



KONSERTER OCH ANDRA FÖREST ÄLLNINGAR 
Kulturskolan är ett viktigt inslag i Salas levande kulturliv och når många 
medborgare, såväl gammal som ung. Givetvis anordnas egna konserter och 
föreställningar, främst vid jul och inför sommarlovet. Däremellan brukar det bjudas 
på mindre soareer och liknande. Kulturskolan uppträder också i förskolor och 
skolor och stöttar med spelningar i samband med lucia och terminsslut. 

Kulturskolan samarbetar ibland med andra organisationer. Exempel på detta är 
Rotarys återkommande julkonsert, Fyrverkerimusiken och "Kulturnatta". Mindre 
enskilda uppdrag, mot ersättning, tas också emot ibland. 

UTVECKLING 
Sedan hösten 2014 finns en dramapedagog anställd och dans är under utveckling. 
Det skall förhoppningsvis underlätta för att exempelvis göra egna sevärda 
produktioner med sång, musik, dans och teater. 
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Kulturskolan vänder sig i första hand till Sala kommuns barn och elever till och med 
det år de fyller 19 år. 

Vuxna som vill ha undervisning hänvisas i första hand till studieförbund och privata 
anordnare, men tas emot i kulturskolan i den mån det bedöms gynna 
undervisningen av barn och ungdomar. Det kan exempelvis handla om 
undervisningsmetoder där vuxna övar tillsammans med barn för att stärka barnens 
lärande. Det kan också vara för att upprätthålla hög standard i de orkestrar eller 
andra ensembler där barn, ungdomar och vuxna spelar tillsammans. 

Vid platsbrist prioriteras alltid barn och ungdomar. Vuxeneleven kan därför vid 
terminsskiften behöva lämna sin plats till förfogande. 

Kulturskolans grundutbud av undervisning består av 20-30-mintuerslektioner för 
enskild undervisning. Kulturskolan garanterar minst 25lektioner per läsår. 

Terminsavgiften för det äldsta barnet som är inskrivet i kultursko lan, barn l i 
hushållet är: 500 kr. För barn 2 i hushållet är terminsavgiften 250 kr. För hushållets 
övriga barn är terminsavgiften O kr. Som barn i hushållet menas barn som är 
folkbokförda på samma adress. 
Elever kan endast anmäla sig till en kurs i varje ämne/instrument. 

För vuxna enligt ovanstående undantag är motsvarande terminsavgift 1500 kr. I 
mån av tid och möjlighet erbjuds i övrigt vuxna undervisning till kulturskolans 
självkostnadspris. 

För kör- och gruppverksamhet är terminsavgiften 200 kr för barn och ungdomar. 

Kulturskolan hyr ut instrument till en kostnad av 250 kr per termin. 

Avgiften debiteras från tredje lektionstillfället varje termin, oavsett när på terminen 
eleven påbörjar sin undervisning. Inskrivna behöver inte återanmäla sig inför nya 
läsår. 

Kulturskolan kan för annan verksamhet än det ovan beskrivna grundutbudet 
fastsälla avgifter för olika former av undervisning, exempelvis kortare kurser och 
ensembleverksamhet Avgiften skall då sättas i relation till ovanstående. Är 
undervisningstiden kortare än i grundutbudet, skall alltså avgiften vara lägre. 

Elev som valt musikprofil i skolan är avgiftsbefriad från ett av inslagen i 
kulturskolans sång- och instrumentalundervisning. Eventuellt lån av instrument är 
avgiftsfritt för dessa elever. Undervisning inom ramen för musikprofilen räknas inte 
som inskrivning i kultursko lan, när avgiften fastställs. 

l händelse av kö till undervisning tillämpas följande turordning: 
Ankomstdatum av anmälningsblanketten till Kulturskolan. 



skolförvaltningen 

Elever som ännu inte är inskrivna i kulturskolan har företräde framför önskemål 
från redan inskrivna om att få gå flera olika kurser samtidigt. 
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KOMMUN 

Ny kulturskaletaxa 
Inte ändrad sedan 2004 

_AlXi\uiviMU _ 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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• Tydligare åldersgräns - ingen nedre gräns -bedömning 
görs individuellt. 

• Sänkt avgift från 625 till 500 kr och från 300 till 250 för 
syskon. 

• Samma avgift får instrument 1 och 2 ... 

• Musikprofilelever kostnadsfritt 

• Vuxenavgift höjs från 1000 till1500 och endast om 
syftet är att stödja barns undervisning eller deltagande. 

• Självkostnadspris för övriga vuxna (250 kr flektion 30 
min). 

• Köravgift 200 kr. Instrumenthyra 250 kr. 



SALA 
KOMMUN 

Ny kulturskaletaxa 
• Möjlighet till avgiftssättning för andra former ex 

"klippkort" eller korta kurser- men med taxan som 
utgångspunkt. 

e Minst 25 tillfällen. 36 v per läsår- ger utrymme även för 
andra insatser ex. fortbildning mm i skolorna. 

• Prio på elever som ännu inte är inskrivna. 

e Kostnad: Musikprofilen 60 befintliga x 625kr x 2 = 
75000 kr 
Avgiftssänkning övriga 250 x 125x2 = 62500 tkr. 
Uppskattad höjning -37500. Totalt merkostnad 100 tkr, 
varav 25 till följd av sänkningen och resten 
musikprofilen. 
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Missiv - beslut om antagande för detaljplan för Stadsparken 

INLEDNING 

Detaljplanen för del av Stadsparken, del av Kristina 4:11 samt del av Kristina 4:4 har varit 
ute på granskning under perioden 24 september till 20 oktober. Ett par yttranden har 
inkommit vilka har lett till mindre justeringar i planen. Inkomna synpunkter samt 

planering och utvecklingsenhetens kommentarer finns redovisade i utlåtandet. 

Planområdet omfattar del av Stadsparken samt angränsande del av Ekebygatan. 
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra delen av parken, i 
anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna innebär omgestaltning av Ekebygatan, 

möjlighet att uppföra en större servicebyggnad, nya parkeringsplatser mm. 

FÖRSLAG TILL BESLUT: 

att anta detaljplanen tör del av Stadsparken, del av Kristina 4: 11 samt del av Kristina 4:4. 

Sofia Elrud 

Planarkitekt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvalt ning 
Box 304 

73325 Sala 

Märta Alsen 

Planarkitekt 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växe l: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun. info@sala.se 
www.sala.se 

Lena Steffner 

Planchef 
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Del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och 
del av Kristina 4:4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plankarta med bestämmelser • Fastighetsförteckning 

• Plan- och genomförandebeskrivning • Utlåtande 

• Motiverat ställningstagande för 
behovet av miljö bedömning 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
80x 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224 -74 7000 
Fax: 0224-74 73 08 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 
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Planområdet omfattar del av Stadsparken samt angränsande del av 
Ekebygatan. Området ligger väster om stadskärnan och omfattas i 
dagsläget aven plan från 1976 (Stadsplan för västra 
centrumkvarteren och stadsparken, 3432) som medger 
markanvändningen park. 

l förslaget till ny detaljplan tas en del av parken i anspråk för 
Ekebygatan som planläggs som lokalgata med möjlighet att anlägga 
parkering, trottoarer och hållplatser för kollektivtrafik. Större delen 
av parken föreslås även fortsättningsvis vara park, vilket möjliggör 
anläggandet av diverse mindre anläggningar för parkändamål som 
t.ex. lekplats, plantering och kiosk. En byggrätt för en större 
servicebyggnad avsätts i parkens södra del. 

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra 
delen av parken, i anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna 
innebär omgestaltning av Ekebygatan, möjlighet att uppföra en 
större servicebyggnad, nya parkeringsplatser mm. 

Planområdet utgörs aven del av Stadsparken (del av fastigheterna 
Kristina 4:11 och Kristina 4:4) som är belägen strax väster om Salas 
centrala delar, norr om Ringgatan och väster om Ekebygatan. l norr 
ligger Ekebydamm och i väster breder resterande del av parken ut 
sig. Området omfattar knappt 3 ha. Marken ägs av Sala kommun. 

En detaljplan ska ge en samlad bild av markanvändningen i ett 
område och beskriva hur området avses förändras eller bevaras. När 
detaljplanen vunnit laga kraft anger den ramarna för framtida 
bygglovsprövning. 

Processen med att ta fram en detaljplan beskrivs i Plan- och 
bygglagen (PBL). Lagen lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Den här planen genomförs med normalt 
förfarande, planprocessen redovisas kortfattat nedan. 

Figur 1 Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Ett program är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Det är upp 
till kommunen att bedöma när program är nödvändigt. 
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Planarbetet har i det här fallet inte föregåtts av ett programarbete 
eftersom förändringen är av sådan art och omfattning att det inte 
bedöms vara nödvändigt. 

Eftersom planarbetet inte har föregåtts av ett program inledes 
processen med upprättandet av ett förslag till detaljplan. Förslaget 
skickades ut på samråd till berörda intressenter och ställdes ut i 
kommunhusets entre. De synpunkter som lämnades från fastighets
ägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, 
myndigheter m.fl. redovisades i en samrådsredogörelse. 
Redogörelsen innehöll även enheten för planering och utvecklings 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Det reviderade planförslaget skickades till berörda intressenter och 
ställdes ut i kommunhusets entre för granskning. De synpunkter 
som inkommit under granskningen redovisades i ett utlåtande. 
Utlåtandet innehöll även planering och utvecklingsenhetens 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Efter granskning överlämnas planförslaget till kommunfullmäktige 
för antagande. Ärendet bereds innan antagandet i 
kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsen. 

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

Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den laga kraft 
när överklagandetiden löpt ut. 

Detaljplanen ligger inom område som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården - Sala Silvergruva och Sala bergsstad. Sådana 
intressen ska enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, så långt det är möjligt, 
skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på 
riksintresset. 

Planområdet omfattas av den kommuntäckande översiktsplanen, 
Plan för Sala ekokommun, antagen 2002. Hela tätorten Sala ingår i 
ett område där fördjupad översiktsplan bör upprättas enligt 
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översiktsplanen (vilket har gjorts, se nästa stycke}. I översiktsplanen 
betonas Sala bergstad som riksintresse för kulturmiljön och att 
åtgärder inom området ska ske med hänsyn till detta. Vidare ska 
natur- och grönområden nära bebyggelse och med god tillgänglighet 
värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling och ett 
hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Biologisk mångfald ska 
bevaras och utvecklas i tätortsområden. 

Planförslaget omfattas av och överensstämmer med den fördjupade 
översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad. I fördjupningen 
redovisas att Stadsparken även i fortsättningen ska vara park. 

Området omfattas aven gällande plan från 1976, stadsplan för 
Västra centrumkvarteren och stadsparken (3432) . Planen medger 
markanvändningen park eller plantering för området. Vägar och 
parkeringsplats avgränsas av illustrationslinjer. 

Utsnitt av gällande plankarta för centrumkvarteren och stadsparken från 

1976. Hela området utgörs av parkmark (pa rk eller plantering). Vägar och 

parkeringsplats avgränsas av illustrationslinjer enligt rådande plan ma mir. 

För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras 
för att utreda om planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning 
enligt miljöbalkens 6 kap 11§ genomföras och därmed även en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) . 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning 
som utförts av enheten för planering och utveckling, kommun-
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Enheten för Planering och utveckling anser att genomförandet av 
detaljplanen för Stadsparken inte riskerar medföra betydande 
miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i 6 kap 11§ MB. 
Miljökonsekvensbeskrivning ska därmed inte upprättas. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2013-01-29 att 
uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och 
utveckling, att detaljplanearbete ska påbörjas för del av stadsparken 
för att möjliggöra byggnation av servicebyggnad, parkering samt 
omgestaltning av Ekebygatan mm. 

Strandskydd 
Strax utanför planområdet ligger Ekebydamm och Pråmån där 
strandskyddet i gällande detaljplan är upphävt. 

Strandskyddet regleras i miljöbalkens 7 kap 13-18 §§ och syftar till 
att lånsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

Enligt Miljöbalken 17 kap 18 g § återinträder strandskyddet när en 
detaljplan ersätts aven ny detaljplan. Undantag från strandskyddet 
måste därför prövas. Strandskyddet kan upphävas om det finns 
särskilda skäl (enligt miljöbalken 7 kap 18c§), om det är förenligt 
med strandskyddets syften och om intresset att ta planområdet i 
anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Dessutom ska en fri 
passage finnas utmed stranden. 

Upphävande av strandskydd 
Upphävande av strandskyddet föreslås gälla för hela den berörda 
delen av planområdet, både del av parken och del av lokalgatan. 
Intresset att även fortsättningsvis ta planområdet i anspråk bedöms 
väga tyngre än strandskyddsintresset. 

Strandskyddet är sedan tidigare upphävt i gällande detaljplan. Den 
nya planen medger samma användning som i gällande plan (PARK 
och GATA). Stadsparken är, med dess centrala läge och anor från 
1900-talet, ett betydelsefullt rekreationsområde för stadens 
invånare. Parken har även en social funktion eftersom den är 
tillgänglig för alla och erbjuder möjligheter för rekreation och möten 
mellan människor. Även Ekebygatan har funnits länge och är en av 
de viktigare gatorna för trafikförsörjningen i centrum. 

Särskilt skäl för upphävande av strandskydd (enligt MB 7 kap 18 c §) 
är att: 
Tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
planområdet. Stadsparken är en kulturhistoriskt värdefull plats för 
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stadens invånare, som varit en del av den centrala staden under lång 
tid (sedan början av 1900-talet). Ekebygatan har länge varit och är 
en viktig del av gatunätet i centrum eftersom den löper runt 
stadskärnan och matar in trafiken. 

Fri passage 

Planområdet utgörs av allmän plats med markanvändning PARK och 
LOKALGATA, vilket säkrar allmänhetens passage längs vattnet. I 
parken finns flera anlagda gångvägar och plana gräsytor vilket 
ytterligare stärker mÖjligheten för allmänheten att röra sig fritt 
utmed stränderna. 

Förenlighet med strandskyddets syfte 

Planen bedöms vara förenlig med strandskyddets syfte att stranden 
ska vara tillgänglig för allmänheten då stränderna säkerställs för fri 
passage genom markanvändningen allmän plats - PARK. 

Omgestaltningen av Ekebygatan syftar till att öka tillgängligheten till 
stadsparken och minska den barriär som gatan idag utgör. I 
förlängningen blir även allmänhetens tillgång till strandområdena 
bättre. 

Planen bedöms även vara förenlig med strandskyddets syfte att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv genom att planen även 
fortsättningsvis ges användningen allmän plats - PARK. 
Livsvillkoren för djur- och växtliv utmed strandkanten bedöms 
därmed till större del vara oförändrade i förhållande till dagsläget. 

,;;;1 '
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Strandskydd inom det aktuella p/anområdet är idag upphävt När en 

detaljplan ersätts återinträder strandskyddet. Kartan visar område (röd 

skraffering) inom vilket strandskyddetföres/ås upphävas på nytt. 
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[ parken finns både gamla och yngre träd, flera planterade i 
rader/alh~er. Alleträd omfattas av ett generellt biotopskydd. Vid 
förändringar som kan skada biotopen krävs dispens från 
länsstyrelsen. 

Den utformning som är aktuell innebär att berörda alleträd kan 
bevaras och avsikten är att dessa så långt det är möjligt ska vara 
kvar. 

Exempel p6 olika trädrader i stadsparken. 
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KORTFATIAD Stadsparken anlades 1928 och är belägen strax väster om Salas 
OMRÄDESBESKRIVNING centrala delar. Den del av parken som omfattas av den nya 

detaljplanen (den engelska parken) ligger norr om Ringgatan och 
väster om Ekebygatan. Norr om området ligger den 
barockinspirerade parkdelen som gränsar mot Ekebydamm.l väster 
gränsar plan området till Pråmån. 

Ekebygatan med befintlig bussficka, parken breder ut sig i bakgrunden. 

Ekebygatan och Ekebydamm. 
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Planområdet omfattar del av Stadsparken samt del av Ekebygatan, 
och är i dagsläget planlagt som parkmark. [ parken finns vegetation i 
form av träd och buskar och stora gräsytor. l anslutning till 
Ekebygatan finns en asfalterad parkeringsyta. Norr om planområdet 
ligger Ekebydamm och i nordväst gränsar området mot Pråmån. 

Förändringar 
Större delen av parkmarken kommer även fortsättningsvis vara 
planlagd för parkändamål. En viss omfördelning av ytor föreslås där 
en liten del av parken tas i anspråk för en tillkommande 
parkeringsyta och en del av Ekebygatan (befintlig bussficka) 
kommer att bli en del av parken. 

Planområdet ligger inom det stråk med kalkstensberggrund som 
löper igenom Sala. Jordarten är lera i den del av staden där 
stadsparken ligger. Marken bedöms vara byggbar, men specifika 
geotekniska förhållanden inom planområdet är inte kända och bör 
utredas närmare inför byggnation. 

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

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade ) för kontaminerad ytjord. 

[nom planområdet bör de platsspecifika riktvärdena för Sala 
kommun inte överskridas. Om det finns misstankar om andra 
föroreningar än de som kommer från Sala Silvergruva ska 
markprover tas för att utreda detta. 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde, men eftersom stora delar av Sala kommun 
ligger inom högriskområde rekommenderas ett radonsäkert 
byggande. Radonskydd hanteras närmare under bygglovskedet. 

Förutsättningar 
Strax norr om planområdet ligger Ekebydamm som utgör en del av 
Silvergruvans damm- och kanalsystem. Vattendraget riskerar vid 
höga flöden att översvämma hela eller delar av plan området vilket 
bör beaktas vid uppförande av eventuella byggnader. I nordväst 
gränsar plan området till Pråmån. 

Förändringar 
Genomförandet av planen kan medföra att andelen hårdgjorda ytor 
blir något större än i dagsläget. Huvuddelen av planområdet 
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kommer även fortsättningsvis att utgöras av icke hårdgjorda ytor 
vilket underlättar hanteringen av dagvatten. I dagsläget avleds 
dagvatten via ledningar. 

I dag når inte vattendrag i Sala tätort framtagna värden för 
miljökvalitetsnormen (MKN). Det är därför av vikt att planförslaget 
inte medför att vattenkvaliteten ytterligare försämras som en följd 
av planförslagets genomförande. 

Inom planområdet, och strax utanför, finns ett antal kända 
fornlämningar. Fattighuset och stadens första skolhus, som tidigare 
funnits på platsen, är registrerade som övriga kulturhistoriska 
lämningar (Sala stad 109:1-2). Båda dessa byggnader är idag rivna. 

I parken finns tre minnesstenar (Sala stad 85:1-3) med text om 
parkens anläggande. Den gångväg som löper längs Pråmån (Sala stad 
205 :1) utgör också en registrerad fornlämning. 

Kanalen som angränsar till området utgör fornlämning som är 
skyddad enligt kulturmiljöiagen (Sala stad 211:1). Del av Sala 
centrum, rutnätsstaden, utgör fast fornlämning av typ stadslager 
(RAÄ 62:1). Plan om rådet ligger dock utanför denna avgränsning. 

Vid åtgärder som berör någon av ovan nämnda fornlämningar eller 
om okänd fornlämning påträffas vid markåtgärder inom andra delar 
av planområdet ska kontakt tas med Länsstyrelsens 
kulturmiljöfunktion. 

Förutsättningar 
Stadsparken ligger centralt med god tillgång till offentlig och 
kommersiell service. Offentliga toaletter finns i parken, de är i behov 
av upprustning. I anslutning till befintlig busshållplats finns en 
tidningskiosk. 

Befintlig kiosk i anslutning till busshållplatsen. 
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I samband med omdaningen av parken i anslutning till Ekebygatan 
avses ny bebyggelse, för såväl offentlig som kommersiell service, att 
uppföras. 

Avsikten är att uppföra en eller flera byggnader, som innehåller 
serviceinrättningar med toaletter och "värmestuga". Här kan 
förskolegrupper och skolklasser äta medhavd matsäck vid utflykter 
till parken. Ny bebyggelse kan även inrymma kiosk, cafeverksamhet, 
uterum med en mindre scen samt förråd för framtida parklek. 

Tidigare fanns en servering i Stadsparken, parkstugan. Det finns ett 
politiskt beslut, (KF 2012-05-28 § 55), baserat på ett medborgar
förslag om att tillkommande servicebyggnad till viss del ska ersätta 
parkstugan. Det ursprungliga läget, längre in i parken, bedöms inte 
vara lämpligt av logistiska och kommersiella skäl. 

Parken är en del av centrala Sala och ingår i det område som utgör 
riksintresse för kulturmiljövården. Strax öster om planområdet finns 
även flera enskilda byggnader med högt kulturhistoriskt värde. 
Avsikten är att uppföra en väl gestaltad byggnad med hög 
arkitektonisk kvalitet, som harmonierar med sin omgivning 
samtidigt som det ska fungera som ett landmärke i staden. 
Ny bebyggelse ska utformas och färgsättas i samråd med 
kommunens stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare. 

Inom markanvändningen PARK ryms mindre byggnader, som t ex 
kiosker. För att precisera och möjliggöra den större servicebyggnad 
(eller servicebyggnader) som avses uppföras införs en bestämmelse 
om största tillåtna byggnadsarea inom ett avgränsat område. Största 
tillåtna sammanlagda byggrätt är 250 m2. För enskild byggnad tillåts 
en byggnadsarea om högst 150 m2. Bebyggelsen får uppföras i högst 
en våning. 
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Planillustration. Bilden ovan visar hur området föreslås utformas med ny parkeringsplats i 
parken och flyttade hållplatslägen för kollektivtrafiken. Ny bebyggelse för service planeras i 
anslutning till parkeringspIaten, i nära anslutning till Ekebygatan. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet 

Jämställdhet och 
trygghet 

Störningar, 
skyddsanordningar, 
skyddszoner 

Marken har små nivåskillnader vilket underlättar tillgängligheten för 
personer med begränsad rörlighet. 

Byggnaders tillgänglighet prövas i bygglovskedet. För byggnader 
finns bestämmelser som omfattar krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

Stadsparken är belyst på kvällar och nätter, vilket kan öka känslan 
av trygghet. Den del av parken som främst berörs av planförslaget, 
det vill säga Ekebygatan och dess närområde, är en relativt öppen 
plats med god överblick 

Parkens läge nära stadskärnan och större gator innebär att många 
trafikslag ska samordnas. Genomtänkt utformning av 
korsningspunkter, in- och utfarter, parkeringsplatser mm är av stor 
vikt och hänsyn måste tas till de oskyddade trafikanterna. I den 
fortsatta planeringen är det viktigt att beakta platsens läge nära 
centrum och hur den förhåller sig till närbelägna gatustrukturer. 

Planområdet ligger i centrala Sala där störningar från trafik och 
närliggande verksamheter kan förekomma. 
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Stadsparken är ett centralt rekreationsområde och välbesökt 
utflyktsmål i staden. Här finns öppna gräsytor, slingrande gångar 
med sittmöjligheter, vattenkontakt med Ekebydamm och välbesökta 
lekplatser. Detaljplanen innebär ingen förändring för större delen av 
parken, då den planläggs som parkmark, PARK. [nom 
markanvändningen PARK ryms t ex gång- och cykelvägar,lekplatser, 
planteringar, bollplaner och scener, kiosker mm. 

Förutsättningar 
Planområdet omfattar del av Ekebygatan som fortsätter norrut och 
övergår i Kungsgatan. [ söder ansluter Ekebygatan till Ringgatan. 

Gång- och cykelbana från Äkra och Västermalm mot centrum korsar 
Ekebygatan där övergångsställe finns. [nom den södra delen av 
planområdet, på parkmark, finns en gång- och cykelbana som går 
längs med Ringgatan. Det finns trottoar längs Ekebygatan, men längs 
vissa sträckor endast på den ena sidan om gatan. 

Förändringar 
Ekebygatan planläggs som LOKALGATA. [nom gatumarken 
preciseras områden för trädplanteringar /alleer men inte 
hållplatslägen och trottoarer, de ryms inom föreslagen 
markanvändning. Ekebygatan ska utformas med de oskyddade 
trafikanterna i fokus . 

Befintliga gång- och cykelbanor i parken preciseras inte, de ryms 
inom markanvändningen PARK. 

Förutsättningar 
Busshållplatser för lokaltrafik och länsbussar finns på Ekebygatan. 
Resenärerna är till största delen skolbarn som reser till och från 
Ekebyskolan, men även besökare till centrum och kyrkan använder 
hållplatsen. 

Förändringar 
[ samband med ombyggnationen av Ekebygatan kommer befintliga 
hållplatslägen för kollektivtrafiken justeras något. En ny hållplats för 
parkens besökare/chartrade bussar samt varumottagning till 
serveringen föreslås även rymmas inom gatumarken, se 
planillustration. 

Förutsättningar 
En kommunal parkeringsplats finns på den östra sidan om 
Ekebygatan, den rymmer ca 25 bilar. Det finns ytterligare en 
parkering som ligger på kyrkans mark, strax utanför planområdet, 
vilken angörs från Ekebygatan via den kommunala parkeringen. 
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Befintlig parkeringsyta i anslutning till Ekebygatan. 

Förändringar 

Den befintliga parkeringen planläggs som parkering på allmän plats, 
P- PLATS. Den privata parkeringen, som tillhör kyrkan, utanför 
planområdet, föreslås få en ny separat infart från Ekebygatan. 

En ny parkeringsyta tillkommer på den västra sidan av Ekebygatan. 
Parkeringen tar en del av parken i anspråk och är främst avsedd för 
parkens besökare. 

Kommunen har i dagsläget ingen policy med riktlinjer för anlägg
ande av parkeringsplatser med laddningsstolpar för elbilar. I Sala 
finns det flera parkeringsplatser som förberetts för att möjliggöra 
elbilsparkering. Inom planområdet finns möjlighet att anlägga den 
typen av parkeringsplatser. 

Den nya servicebyggnaden föreslås uppföras i anslutning till 
Ekebygatan med god tillgänglighet för varutransporter och liknande. 

Plan området ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp, den tillkommande servicebyggnaden antas kan anslutas 
till befintligt nät. 

Delar av området som i dag utgörs av gräsbevuxna ytor kommer att 
hårdgöras vid anläggandet av den nya parkeringsplatsen och 
service byggnaden. Parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor bör 
utformas med hänsyn till dagvattenhanteringen t ex med 
genomsläppliga markmaterial. 

Stora träd fyller en viktig funktion då trädkronor fångar upp 
regnvatten som aldrig når marken utan avdunstar från lövverket. 
Befintliga träd bör så långt det är möjligt bevaras. Träd som 
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eventuellt måste tas ner avses ersättas med nya träd. 

Större delen av parkytan kommer även fortsättningsvis att utgöras 
av icke hårdjorda ytor och växtlighet vilket är bra för hanteringen av 
dagvattnet. 

Tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till det 
kommunala fjärrvärmenätet. 

Inom planområdet finns ledningar för elektroniska 
kommunikationer. Dessa kablar måste beaktas vid byggnation. 

Inom området finns kabelskåp, lågspänningskablar samt belysning 
som behöver flyttas vid en ombyggnad. Befintlig kabel till kiosk är 
underdimensionerad och kan inte nyttjas till den nya byggnaden. 

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt elnät, under förutsättning 
att befintlig kabel ersätts och dimensioneras för att tillgodose 
behovet för tillkommande bebyggelse. 

Inom planområdet finns ett antal ledningar för olika syften, t.ex. VA, 
el och fjärrvärme. Dessa ska beaktas i byggskedet för att undvika 
skador vid markarbeten, samt överbyggnad och framtida problem. 

Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav 
på körvägar, vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen 
ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. Den nya 
service byggnaden avses att uppföras i anslutning till Ekebygatan 
med god tillgänglighet för avfallshantering. 

I den nya planen planläggs Ekebygatan som LOKALGATA. Inom 
gatumark möjliggörs alleer jträdplanteringar, hållplatser för 
kollektivtrafik och trottoarer. I anslutning till gatan planläggs 
befintliga och nya parkeringsplatser. 

Stora delar av parken kommer även fortsättningsvis att vara 
parkmark, vilket möjliggör anläggande av olika typer av 
anläggningar som lekplats, plantering, bollplan, scen, kiosk mm. En 
byggrätt möjliggör uppförande aven ny större servicebyggnad i den 
del av parken som ansluter till Ekebygatan. 

Stadsbild, kulturmiljö 
En avsikt med omdaningen av området är att förtydliga parkens 



Sociala aspekter 
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entreområde i anslutning till gatan. Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på 
stadsbild och kulturmiljön i Sala stad. 

Rekreation och friluftsliv 
Planförslaget innebär inga förändringar för möjligheten till 
rekreation och friluftsliv. 

Mark och vatten 
Ett genomförande av detaljplanen kan innebära en begränsad 
ökning av dagvattenflödena inom planområdet på grund aven större 
andel hårdgjorda ytor och en eventuell förlust av äldre träd. Den 
tillkommande andelen hårdgjord yta är dock begränsad och ytorna 
kan utformas för att främja en god dagvattenhantering. Träd som 
eventuellt behöver tas ner avses ersättas med nya. 

Gata och trafik 
Planförslaget innebär att Ekebygatan justeras något och att 
busshållplatserna flyttas. Nya parkeringsplatser tillkommer. Planen 
möjliggör en säkrare utformning av trafikmiljön för oskyddade 
trafikanter. 

Barnperspektiv 
Stadsparken är en tillgång för barn och unga. Här finns lekplatser för 
såväl små som lite äldre barn. Parken ligger nära skolor och 
förskolor och det är viktigt med säkra anslutningar. Detaljplanen 
ska, så långt det är möjligt, sträva efter att medverka till trafiksäkra 
anslutningar mellan parken och omgivande områden. 

Mötesplatser och stadsliv 
Parken utgör en viktig mötesplats i Sala och den nya utformningen 
bedöms bidra till att parkens entreområde förtydligas och blir mer 
välkomnande. 

Tillgänglighet 
Ett genomförande av detaljplanen innebär anläggande aven ny 
parkeringsplats i nära anslutning till parken vilket ökar 
tillgängligheten. 

Service 
Detaljplanen innebär att en eller flera byggnader uppförs inom 
planområdet. Avsikten är att dessa ska innehålla bland annat 
toaletter, värmestuga och servering. Detaljplanen bedöms därmed 
påverka områdets utbud av service i positiv riktning. 
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Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU: s 
ledning. Tidplanen nedan redovisar hanteringen av detaljplanen och 
beräknade tidpunkter för beslut. 

Juni 2014 

Sommaren 2014 

Sept 2014 

Sept-Okt 2014 

Nov 2014 

Dec 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om 
samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om 
granskning 

Granskning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beredning 
inför antagande 

Kommunfullmäktige, beslut om antagande 

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

Planen omfattar endast allmän plats. Kommunen är huvudman för 
allmän plats, och ansvarar för skötsel och utbyggnad. 

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

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Kristina 4:11 samt del av 
Kristina 4:4 som ägs av Sala kommun. Inga fastighetsregleringar är 
nödvändiga för planens genomförande. 

Exploatören, i detta fall kommunen, bekostar de eventuella 
utredningar och/eller flytt av ledningar som kan bli nödvändiga för 
ett genomförande av detaljplanen. 

Detaljplanens syfte är att betjäna allmänheten och inte enskilda 
intressen. Därför bekostas planen av allmänna medel. 
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Detaljplanen har tagits fram av Enheten [ör Planering och Utveckling, 
och plankonsult från Tengbomgruppen AB i samarbete med andra 
kontor inom kommunstyrelsens förvaltning, Sala kommun. 

Lena Steffner 
Planchef 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Märta Alsen 
Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER 
FÖljande gäller inom områden med nedanstående 
beteckningar. Endast angiven användning och utformning är 
tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet. 

GRANSER 
___ . __ Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Al lmänna platser 

LOKALGATA 

P·PLATS 

PARK 

Lokaltrafik 

Parkering 

Anlagd park. Gång- och cykelvägar får anordnas 
inom området. 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 

alle 

service 

parkeling 

Alleplanlering 

Servicebyggnader. Störsia sammanlagda 
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ADMINISTRATtVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kran 

HUVudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats 

Strandskydd 

Strandskyddet upphävs inom hela planområdet 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och utveckling 

Detaljplan för 

Del av Stadsparken, del av Kristina 4:11 samt 
del av Kristina 4:4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

UTLÅTANDE 
Detaljplan för del av Stadsparken, har under tiden 2014-09-24 till och med 2014-10-20 
(drygt 3 veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, 
kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt 
i Kommunhusets entre och på kommunens hemsida. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Planering och 
utvecklingsenhetens eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 
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Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen ska kompletteras med särskilda skäl och motiv för att 
upphäva strandskyddet för lokalgatan, eftersom strandskyddet i planen upphävs för hela den 
berörda delen av planområdet. Särskilda skäl och motivering finns för parkområdet, men inte 
för lokalgatan. 

Kommentarer 

Planbeskrivningen kompletteras med motivering och särskilt skälför upphävandet av 
strandskyddet även för lokalgatan. 

2. Tekniska kontoret, Sala kommun 
Tekniska kontoret föreslår att parkmarken i norra delen av Borgmästare Lundbergs plan ändras 
till gatumark/parkering. Detta för att i projekteringen av området kunna ha större flexibilitet för 
att medge en säker trafiklösning vid nya infarten till kyrkan. 
De framför även att u-områden bör läggas till för att öka tydligenheten och minska risken för 
byggnationer över ledningar. 

Kommentarer 
Syftet med den lilla parkytan mellan den kommunala parkeringen och kyrkans parkering var att se 
till att dessa två verkligen blir separerade för att tydliggöra att båda inte är till allmänhetens 
förfogande. Att ändra markanvändningen i detta skede skulle innebära att planen behöver ställas 
ut på ytterligare en granskning. På grund av detaljplanearbetets snäva tidsplan prioriteras inte 
denna förändring. Detaljplanen medger infart på en sträcka på över 40 meter. 

Några u-områden läggs inte till i plankartan. Däremotförtydligas planhandlingarna i detta 
avseende genom att ett stycke om ledningar läggs till i planbeskrivningen. 
Om kommunen är huvudmanför de allmänna platserna och ägare till marken behövs som regel 
inte någon särskild planbestämmelse om att den allmänna platsenfår användas även för 
ledningsdragning. 
U-områden används endast på kvartersmark, för att säkerställa markreservat för allmänt 
ändamål. Kvartersmarkens användning begränsas då till att hållas tillgänglig för underjordisk 
ledning. Det kan krävas en lantmäteriförrättning för att bilda ledningsrätt eller servitut, så att 
huvudmannen för anläggningen får nyttjanderätt. 
I den mån det behöver preciseras var anläggningar ska utföras på allmän plats används andra 
planbestämmelser. 
I plan- och bygg lagen framgår att det bara är de planbestämmelser som verkligen behövs som ska 
tas med i planen. 
En av de grundläggande tankarna i detta planarbete har varit att skapa enjlexibel plan som inte 
är så precis i sin utformning, eftersom det varit viktigt att planprocessen går relativt fort. Därmed 
lämnas en hel del precisering till efterföljande projektering, bygglovhantering och byggskede. 
Var samtliga ledningar är belägna i området idag måste naturligtvis utredas inför byggnation. 
Varken överbyggnad eller omfattande jlytt av ledningar är önskvärt. 

3. Sala-Heby Energi avdelning värme 
Fjärrvärmeledningar i tillräcklig dimension finns på Ekebygatan, dessa kan försörja servicehuset 
om så önskas. 

Kommentarer 
Noterat. 
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4. TeliaSonera Skanova Access AB 
Skanova har kablar i området att ta hänsyn till. 

Kommentarer 

Noterat. 

5. Centerpartiet 
Centerpartiet påpekar bland annat att detaljplanearbetet måste säkerställa att ytorna för 
lekparken ges möjlighet att växa. Partiet föreslår en flytt av minigolfbanan närmare den nya 
servicebyggnaden. 
De har även synpunkter kring servicebyggnadens innehåll, arkitektoniska utformning och 
placering. Dessutom lyfter partiet betydelsen av trafiksäkra lösningar, tillgänglighet, trygghet 
och mötesplatser. 
Centerpartiet betonar behovet av trådlöst internet i Stadsparken då det är en viktig del i 
utvecklingen av stadsparken som en publik miljö. 

Kommentarer 

Inom markanvändningen PARK ryms lekpark och en eventuell utbyggnad av lekparken är fullt 
möjlig i detaljplanen. Även minigolfbana ryms inom användningen PARK och en flytt är därmed 
möjlig. Enheten för planering och utveckling anser dock att en flytt av minigolf anläggningen till 
andra sidan Pråmån skulle inkräkta på värdena i den engelska parken och barockparken. 

Övriga synpunkter såsom de kring trafiksäkra lösningar, tillgänglighet, trygghet, 
servicebyggnaden och trådlöst internet skickas vidare till berörda tjänstemän på Tekniska 
kontoret som hanterar genomförandet av förändringarna i Stadsparken. Detaljplanen medger 
dessa uppgifter men verkställandet avgörs i ett senare skede. 

Slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Planbeskrivningen har kompletteras med förtydligande kring 
upphävande av strandskyddet för lokalgatan och förtydligande kring 
ledningar. 

att anta detaljplanen. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

Lena Steffner 
Planchef 
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Åtgärdsutredning och riskvärdering Sala Silvergruva och Pråmån 
Sala kommun har agerat huvudman för genomförande aven åtgärdsutredning och 
riskvärdering för de föroreningar som finns vid Sala Silvergruva och Pråmån. 

Åtgärdsutredingen har tagit fram förslag på åtgärder för att minska de risker som 
konstaterat på området i tidigare studier. Behov av riskreduktion har konstaterats 
en li gt följande: 

1. Hälsorisker kopplade till exponering av föroreningar i ytlig jord. 

2. Förekomst av förhöjda halter kvicksilver i fisk. 

3. Spridning av metaller till Pråmån och Ekeby damm från gruvområdet. 

4. Sediment i Pråmån som en källa till spridning av metaller till Ekeby damm. 

5. Hälsorisker kopplade till muddermassorna som finns upplagrade längs med 
Pråmån. 

Utifrån de åtgärdsförslag som arbetats fram i åtgärdsutredningen har en 
riskvärdering gjorts. l riskvärderingen utvärderas måluppfyllelse. tekniska och 
ekonomiska aspekter samt allmänna och enskilda intressen. Detta är gjort i dialog 
med Miljödialog gruvan (tjänstemän från olika delar i kommunen). 
kultutmiljöenheten på länsstyrelsen. verksamhetsutövare på området och enskild 
fastighetsägare. Resultatet av denna dialog ligger till grund för hur det fortsatta 
arbetet med projektet ska fortgå Kommunstyrelsen har därför att ta ställning till om 
kommunen har för avsikt att även vara huvudman när det kommer till åtgärdsarbete 
samt att ta ställning till vilken nivå man anser att åtgärderna ska ligga på för 
framtiden. Nedanstående förslag till beslut grundar sig på Miljödialog gruvans 
ställningstagande i frågan. Åtgärdsutredningen och riskvärderingen är 
sammanställd i två riskvärderingsmatriser som återfinns i bilaga. Den ena 
riskvärderingsmatrisen är fullständig och den andra illustrerar det föreslagna 
åtgärdsförslaget. Åtgärdsutredningen och riskvärderingen bifogas i sin helhet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för fortsatta arbeten avseende 
åtgärder inom Sala Si lvergruva och Pråmån. 

Att kommunen ansöker om medel från Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, som 
på sikt syftar till att vid ta åtgärder enligt följande (motsvarar 
åtgärdsalternativ 2 A. muddermassorna längs Pråmån, 3,4,5 och del av P&V 
i åtgärdsutredningen): 



Kommunstyrelsens förvaltning 

• Hårdgörning mestadels asfalt och/eller asfaltgrus inom Sala Bly och Hyttan, 
vandrarhemmet, centrala området samt en av parkeringsplatserna och väg. 

• Hårdgörning och mestadels asfalt och/eller asfaltsgrus efter föregående 
schakt inom delar av vandrarhemmet och centrala området som ligger i nära 
anslutning till byggnader. 

• Schakt och externt omhändertagande av muddermassor längs Pråmån. 

• Rening av vatten från gruvområdet. 

• Förstärkt täckning av afterskansen. 

• Muddring av förorenade sediment i Pråmån. 

• Upprättande av administrativa restriktioner för områden där åtgärder inte 
görs, dvs parkmarken och bostadshuset samt områden där täckning av 
förorenade massor sker (centrala området, vandrarhemmet och Sala Bly + 
Hyttan) 

BILAGOR: 
Ätgärdsutredning 

Utkast riskvärdering inkl två riskvärderingsmatriser 
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SALA SILVERGRUVA 

• 

Studiebegränsningar 

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Sala kommun (kommunen) upprättat en åtgärdsutredning 
avseende Sala silvergruva och Pråmån. Golder upprättade i inledningsskedet en uppdragsplan i vilken det 
ingick att identifiera kunskapsluckor inför åtgärdsutredningen. Kommunen beslutade i samråd med 
Länsstyrelsen i Västmanlands län (länsstyrelsen) att det inte fanns ekonomiskt utrymme att genomföra 
undersökningar för att täppa till dessa kunskapsluckor. De väsentl igaste kan kort sammanfattas enligt 
följande: 

• Kulturmiljöutredning. Det saknas en studie som redogör för vi lken typ av utredning som måste göras 
med koppling till olika föreslagna åtgärdsmetoder och områden för åtgärd. Inga bedömningar av 
kostnader el ler tidsåtgång för arbetena finns att tillgå . 

• Avgränsning av föroreningsutbredning inom gruvområdet samt längs Pråmån. 
Föroreningsutbredningen i ytjorden inom gruvomrildet är inte I deta lj klarlagd. Detta gäller även de 
muddermassor som finns upplagrade längs med Pramån. Mäktigheten på muddermassorna har inte 
bestämts. 

• Muddermassornas lakegenskaper. Inga lakförsök har gjorts på muddermassorna. 

• Vattenrening. Inga reningsförsök, pilottester eller motsvarande har genomförts för att bedöma om 
vatten från gruvpumpen och från Gnesbachs kanal kan renas samt vilka halter som kan nås med olika 
metoder. Det är också okant vilken kapacitet på reningsanläggning som krävs. 

• Geotekniska förhållanden. Inga utredningar av geotekniska förhål landen inom gruvområdet samt 
längs Pråmåns kanter har gjorts. Således har genomförbarhet av åtgärder samt behov av 
skyddsåtgärder inte kunnat belysas eller kostnadsuppskattas. 

Av den anledningen så vill Golder uppmärksamma läsaren på att det förekommer osäkerheter i föreslagna 
tekniska lösningar samt vad gäller kostnader. För vissa åtgärder har genomförbarheten inte kunnat bedömas 
då det saknas väsentlig kunskap. Inför kommande arbete är det således av stor vikt att, oavsett vilket 
åtgärdsalternativ som väljs, en mycket omfattande projektering genomförs innan slutligt beslut om åtgärder 
tas. Arbetet ska föregås av de kulturhistoriska och arkeologiska utredningar som är påkallade. Först därefter 
kan en mer noggrann bedömning om de tekniska lösningarnas genomförbarhet göras och detaljerade 
kostnadskalkyler upprättas. 
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SALA SILVERGRUVA 

1.0 BAKGRUND 
Sala kommun (kommunen) agerar huvudman för huvudstudien av Sala silvergruva och Pråmån. Kommunen 
har anlitat Golder Associates AB (Golder) för att upprätta åtgärdsutredning och riskvärdering. I föreliggande 
handling redovisas åtgärdsutredningen, vilken belyser möjliga lösningar och kostnadsuppskattningar för att 
åtgärda föroreningar med ursprung i den historiska gruvverksamheten. Rapporten redogör även för en 
uppdatering av riskbedömningens slutsatser med hänsyn till de kompletterande undersökningar som gjorts 
av Bjerking (2011), och kompletteringar som Golder och kommunen utfört inom ramen för 
åtgärdsutredningen. Förslag på åtgärdsalternativ redovisas i separat riskvärderingsrapport. 

2.0 SYFTE 
Syftet med föreliggande utredning är atl: 

• Redovisa en uppdatering av riskbedömningen och behovet av riskreduktion 

• Föreslå övergripande åtgärdsmål 

• Redovisa åtgärdsalternativ (inklusive kostnads uppskattningar) för att reducera identifierade risker. 

• Vara ett underlag för kommande riskvärderingsprocess inom MIljodialog Gruvan 

• Vara ett underlag för kommunens beslut om åtgärder. 

3.0 OMRADES ESKRIVNING 

3.1 Histonk 
Verksamheten vid Sala Silvergruva inleddes troligen redan under medeltiden och har varit vår enda 
silvergruva av rang i Svenge. Bry1ning v malm har skett i flertalet olika dagbrott och underjordsgruvor under 
lång tid . Hanteöingen och anrikningen av den brutna malmen har historiskt sett skett inom området i flera 
olika byggnader Fram till andra hälften av 1 BOD-talet utvanns silvret i hyttor belägna nordost om Sala, det 
bly som fanns i m'llmen var en viktig komponent för att erhålla ett gott utbyte av silver. Efter en utbyggnad av 
Pråmån kring 1B27-35 skeppades malm på pråmar via kanalen till hyttområdet, Pråmån hade tidigare tjänat 
som avloppsdike för gruwatten. Efter 1911 har gruvverksamheten vid Sala Silvergruva omfattat bland annat 
brytning av framförallt bly och zink i Bronäsgruvan. Verksamheten i Bronäsgruvan pågick mellan 1938 och 
1962. Den pågående gruvverksamheten idag i området utgörs av bry1ning av vit dolomit. Bry1ningen har 
pågått sedan 1950 och till en början skedde den i dagbrott (det s.k. Tistbrottet). Idag sker bry1ningen i en 
underjordsgruva via en infart i botten av Tistbrottet. 

3.2 Lokalisering 
Sala Silvergruva är belägen i Sala kommun, Västmanland, cirka 100 km nordväst om Stockholm och 40 km 
norr om Västerås (Figur 1). Sala stad, beläget i nordostlig riktning från Sala Silvergruva, har växt upp i 
samband med att gruwerksamheten påbörjades i större skala. Väster om Sala Silvergruva ligger Tistbrottel. 

3.3 Geologi 
Berggrunden i Salatrakten domineras av äldre ytbergarter av granitisk sammansättning (ryolitiska 
metavulkaniter, kristallina karbonatstenar och metasedimentära bergarter) . Karbonatstenen är i de lägre 
delarna växellagrad med vulkaniter och övergår uppåt i en minst 300 m mäktigt dolomitiskt 
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karbonatstenslager. Inom detta dolomitlager förekommer både Sala gruvans bly-zink-silvermalmer och den 
dolomit som bryts i Tistbrottet. 

Förekommande malmmineral inom området är blyglans och zinkblände, andra mineral som förekommer i 
mindre omfattning utgörs av t.ex. kopparkis, koboltglans och gudmundit. Pyrit, magnetkis och arsenikkis är 
även relativt vanliga sulfidmineral. 

De lösa avlagringarna inom undersökningsområdet domineras helt av fyllning bestående av olika 
restprodukter från de industriprocesser som förekommit. Huvudsakligen består dessa av varp, men även 
slaggvarp och aftersand förekommer. De huvudsakliga jordarterna inom undersökningsområdet 
representeras av glacial lera, grovsilt med inslag av block, tolV samt morän. 

3.4 Kulturmiljö och turism 
Sala silvergruva och Pråmån är fornminnen och åtnjuter därmed ett särskilt skyddsvärde vad gäller 
kulturmiljön . Inom området bedrivs en omfattande turismverksamhet med bland annat besöksgruva, 
lillgruvan (för barn) samt ett vandrarhem. 

Ingen särskild utredning om behovet av kulturmiljöutredningar, arkeologiska utgrävningar har genomförts. 
Det har heller inte utretts vilka krav som ställs vad gäller skydd av kultu rhistoriska lamningar vid framtida 
åtgärder. 

Inom ramen för riskvärderingen har en dialog förts med kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen för att inhämta 
visst underlag för beslutsprocessen. En särskild PM har upprättats av Länsstyrelsen i Västmanlands län 
(2014) . 

3_5 Områdesindelning 
För att avgränsa utbredningen av förorenad ytjord och på så vis erhålla en bättre uppfattning om volymen 
avfall in mattes området med Leica 1200 GPS (Swepos nätverks-RTK). Inmätningen genomfördes av 
Golders personal i april 2012 Precisionen på inmätta ytor är i storleksordningen ± 20 mm . Inmätningen 
gjordes i koordinatsystemet RT90 2.5 g V (O: -15), som är gällande för Sala kommun. Inga fixpunkter 
behövdes eftersom inmätningen gällde ytarealer. Totalt inmättes ungefär 800 punkter i området. 

Fastigheten har indelats i 10 delområden för att utifrån de platsspecifika förutsättningarna undersöka olika 
efterbehandlingsalternativ. I områdesindelningen beaktas inte grusgångar (för fotgängare) belägna vid sidan 
av de asfalterade vägarna utan endast mera storskaliga ytjordsområden (parkerings- och lekplats, innergård 
etc). Föroreningarna på delområdena utgörs av finkornigt gruvavfall i form av sandig ytjord , 
slaggvarps upplag et, muddermassor, sediment samt afterskansen, dock inte varpupplaget vid Lillgruvan. 
Indelningen beskrivs nedan och baseras på föroreningsförekomst (prov av ytjord analyserat av Envipro 
2007; Golder 2012; Sala Kommun 2012; Envix 2014) samt på tidigare namn- och områdesbeteckningar. I 
Figur 1 redovisas omfattning, läge för varje delområde samt provtagna punkter för ytjord med avseende på 
markmiljö- och hälsoriktvärden. Karta i A3-format för utskr~t redovisas i Bilaga A. Analysrapporter från 
laboratoriet redovisas i Bilaga B. 

l) Centrala Gruvområdet inbegriper yttergränserna för bilparkeringsområdet (exklusive 
bussparkeringen) vid gruvreceptionen intill Gustav IIl:s och Drottning Christinas schakt samt området 
mellan vägen och gruvreceptionen. Föroreningarna utgörs av sandig-grusig ytjord och ytarealen har 
uppskattats till ca 4 500 m' . Bussparkeringen ingår inte i delområdet eftersom låga metallhalter 
(förutom barium) förekommer inom denna del av delområdet. 
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2) Vandrarhemmet - inkluderar området i anslutning till såväl Knektsschaktet som vandrarhemmet och 

tillhörande magasin och avgränsas i söder av varpupplaget (Stensbotten). Föroreningarna utgörs av 

sandig ytjord och utgör 6 200 m'. 

3) Liflgruvan - i sydväst omfattas av barnlekplats och det inhägnade varpupplaget, som omfattar en 

mindre del av det egentliga varpupplaget, Sten havet 1. Föroreningarna består både av gruvavfall i form 

av sandig-grusig ytjord (lekplats) samt varpblock (upplag). Varpupplaget omfattas inte och är därför inte 

medtaget i föreliggande åtgärdsutredning. Lekplatsens ytareal är ungefär 1500 m'. Ytprov (n=1) med 

spade togs på ett djup av 0-10 cm vid utkanten av lekplatsen. 

4) Sala bly & hyltområdet - är det största delområdet i direkt anslutning till slaggvarpsupplaget i öst och 

afterskansen i nordost. Pråmån rinner igenom delområdet och Griechbachskanal Vid sidan av området i 

väst. Den norra delen av området är separerad aven varpvall som löper i öst-västlig riktning . 

Varpvallens gruvrester karakteriseras som blockig-stenig sand. I området förekommer även två 

skogsplättar (uppskattat till totalt 900 m') samt några små asfalterade ytor (100 m' ) I anslutning till 

fabriksbyggnaderna. Ytföroreningarna inom området utgörs huvudsakligen av fyllnadsjord bestående 

av slagg, kol och aftersand, vegetation förekommer mycket sparsamt. Ytarealen av föroreningarna, ca 

17 500 m', är, såväl som damningspotentialen, den största för hela området Sammanlagt har ett 

tjugotal ytprov tagits av fyllnadsjorden från ett djup på 0-1 0 cm från olika delar av området (Golder 

2012; Envix 2014) . 

5) Upplag med slaggvarp - i direkt anslutning till Sala bly & hyttområdet samt Pråmån. Ingen inmätning av 

området har gjorts och , uppskattningen av volymen (ca 22 000 m') är baserat på tidigare undersökning 

(Envipro 2007). Föroreningarna består mestadels av block vid ytan och sandigt , grusigt samt rostigt 

gruvavfall djupare ned. Ställvis förekom små plättar av vit och mycket finkornig anrikningssand. Ytprov 

(n=2) med spade togs både av anrikningssanden samt från slaggvarpshögen. 

6) Bostadshus - dels belägna söder om slaggvarps upplaget och Sala bly & hyttområdet , dels belägna i 

närheten av vandrarhemmet. Delområdets areal, som inte är inmätt, är baserat på flygbildsfotografier 

från 201 2 Området inbegriper uppskattad tomtmark inom fastigheterna . Föroreningarna utgörs av 

ytjord och arealen av dessa är uppskattade till omkring 10 000 m'. 

7) Afterskansen - upplag med aftersand, som utgör det nordligaste delområdet. Ingen inmätning av 

afterskansen gjordes eftersom tillförlitlig uppskattning av ytarealen (ca 16 000 m') tidigare har utförts 

(Envipro 2007) . Föroreningarna bestående av finkornig aftersand ligger under ett växtbevuxet 

moräntäcke, som är cirka 40 cm djupt. Damnings- och spridningspotentialen i området är klart mindre i 

jämförelse med Sala bly & hyttområdet. 

8) Muddermassor längs Pråmån - Längs Pråmån i nordöst har muddermassor lagts upp längs dess 

kanter. Ingen inmätning gjordes, uppskattning av volymen (ca 25 000 m') är baserat på tidigare 

undersökning utfört av Sweco Viak (Sweco 2003) . Muddenmassorna uppvisar förhöjda halter av 

arsenik, zink, bly, kadmium och kvicksilver. 

9) Parkmarksområde - Område väster om centrala gruvområdet med en areal om ca 18 500 m'. 

Föroreningar förekommer i ytjord , som i detta delområde utgörs av både gräsytor och grusade ytor. 

10) Parkeringsytor och huvudväg - Innefattar dels en större parkering söder om Sala bly & hyttområdet, 

dels en mindre parkering i södra delen av parkmarksområdet. Den grusade huvudvägen, som innefattar 

delar av Drottning Christinas väg, framgår i Figur 1. Föroreningarna omfattas av förorenad ytjord och 

den sammanlagda arealen uppskattas till 7 500 m'. 
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Figur 1. Omfattning och läge för varje de/område inom undersökningsområdet vid Sala Silvergruva samt provtagna 
punkter av yljord med avseende på markmiljö- och hälsoriktvärden. 

4.0 RISKBEDÖMNING 
I följande avsnitt redovisas en kortfattad sammanfattning av riskbedömningen som upprättades av Envipro 
(2007) samt den uppdatering som Golder utfört inom ramen för åtgärdsutredningen. 

4.1 Problembeskrivning 
I Sverige förekommer, grovt förenklat, två olika typer av gruvor, järnmalms och sulfidmalmsgruvor. De båda 
olika typerna genererar samma typ av avfall (gråberg/varp, slagg, aftersand/vasksand etc.) , men med helt 
olika kemiska egenskaper. I en syrerik miljö är järnmalmsavfall inte ett lika stort problem som 
sulfidmalmsavfall eftersom järnmalmen inte oxideras. Oxidation och vittring av sulfidmalm kan bilda surt 
lakvatten samt leda till frigörelse av höga halter tungmetaller. Hursomhelst, järnmalmer kan innehålla höga 
halter sulfider och därför kan samma miljöproblem även uppkomma i ett avfall från en järnmalmsgruva. 
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I Sala är dock fördelningen av sulfidmineral i avfallet något annorlunda jämfört med de inom exempelvis 

Bergslagen samt Skellefteåfältet belägna sulfidmalmsgruvorna. I Sala är innehållet av sulfider lågt samt att 

buffringsförmågan i omgivande bergarter är mycket hög på grund av den rika förekomsten av karbonater. 

Detta betyder att man kan förvänta sig en annorlunda vatten kemi i närheten av Sala Silvergruva jämfört med 

andra sulfidmalmsgruvor. Gruvdriften vid Sala har lett till att brutet berg men även andra restprodukter från 

gruwerksamheten har deponerats inom Sala Silvergruva samt dess närområde. Vittringen av sulfider i Sala 

ger troligen inte upphov till surt lakvatten eftersom de vanligast förekommande sulfiderna är blyglans och 

zinkblände vilka inte är syraproducerande vid vittring samt att omgivande bergarter har hög 

buffringskapacitet. Sulfidavfallet innehåller dock förhöjda halter av bland annat arsenik, bly, kadmium och 

kvicksilver, som mobiliseras vid exponering för luftens syre . 

4.2 Källtermer 
De föroreningskällor (källtermer) som förekommer inom området är· 

• Metallförorenad ytjord, som förekommer i stora delar av undersökningsomradet 

• Slaggvarp, den restprodukt som kvarstår när metallerna avskiljs genom upphettning av malmmineralen. 

Slaggvarpsupplag återfinns öster om delområdet Sala bly & hyttområdet. 

• Aftersand , den restprodukt som bildats efter krossning av malmen och utvinning av malmmineralen. 
Förekommer i afterskansen beläget norr om slaggvarpsupplaget. 

• Muddermassor belägna langs med Pråmans kanter 

• Sediment i Pråmån 

Varp förekommer rik ligt men har i tidigare riskbedömning avskrivits och behandlas således inte vidare i 

åtgärdsutredn ingen. 

4.3 Sam manfattning av hälsoriskbedömning 
Nedan lämnas en kortfattad sammanfattning av resultaten från tidigare genomförd riskbedömning (Envipro, 

2007) som är av betydelse för åtgärdsutredningen. Efter Envipro (2007) har vissa kompletterande 

utredningar gjorts. De slutsatser som påverkas av dessa kompletteringar redovisas i nästa kapitel. 

• Ett stort antal skyddsobjekt, som kan exponeras för föroreningarna har identifierats. Skyddsobjekten 

omfattar såväl människor som miljö. Jämförelser med tidigare beräknade platsspecifika 

referenskoncentrationer (Envipro 2007) visar att risker för människor kan föreligga med framförallt den 

kontaminerade ytjorden inom hela undersökningsområdet (Figur 1). Riskerna är kopplade till intag av 

jord och grönsaker samt exponering för damm. Arsenik och bly är de element som bedöms vara 

problematiska. För båda elementen finns halter tillgängliga för upptag i människans mag·tarmkanal i 

den kontam inerade ytjorden inom undersökningsområdet. För arsenik före ligger risker om hänsyn tas 

till cancerrisken , d.v.s. en livslång exponering för föroreningen. 

• Barn, som exempelvis vistas på lekplatsen vid Lillgruvan, kan anses tillhöra den största 

exponeringsgruppen med avseende på direkt exponering via intag av förorenad jord. Eventuella risker 

bedöms vara främst kopplade till förhöjda halter av bly. 

• Risker för människor bedöms även finnas genom intag av grönsaker som odlats i kontaminerad jord. 

Tidigare utredning av bly och kadmium i grönsaker som odlats i Sala har påvisat förhöjda halter. 

Sannolikheten för mätbara hälsoeffekter bedömdes dock som liten men det rekommenderas ändå att 
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boende inte bör grunda större delen av sin konsumtion av grönsaker på hemodlat, framförallt inte på 
platser där förhöjda halter kan misstänkas. 

• Riskerna för människor med varp, slaggvarp, aftersand och sediment bedöms som betydligt mindre 
jämfört med den kontaminerade ytjorden. För varp och slaggvarp finns visserligen halter över 
beräknade referenskoncentrationer vad gäller intag. Dock förekommer både varpen och slaggvarpen 
huvudsakligen i en fraktion, sten och block, som inte är speciellt lätt att få i sig och riskerna bedöms 
därmed som små. Vad gäller afterskansen har inga halter över beräknade hälsoriktvärden påvisats . 

• För sedimenten uppvisar endast enstaka prov halter över referenskoncentrationerna . Då sedimenten 
ligger under vatten bedöms riskerna för människor vara små. Sedimentens betydelse för hälsoriskerna 
bedöms primärt vara kopplade till ackumuleringen av kvicksilver i fisk, som människor konsumerar (se 
kommande stycke). 

• För muddermassorna vid Pråmåns kanter visar jämförelsen med referenskoncentrationerna att risker 
kan föreligga vid intag genom munnen. Detta gäller arsenik, bly och kvicksilver. Risker bedöms även 
kunna föreligga med intag av grönsaker som odlats i muddermassorna. 

4.4 Sammanfattning av förnyad utvärdering av metallspridning 
Golder har genomfärt en utvärdering av data som tagits fram av Bjerking ("Provtagning enligt 
kompletterande provtagningsprogram, 2010-10-31 ") med syfte at! vara ett underlag för upprättande av 
mätbara åtgärdsmål. Utvärderingen redovisas i särskilt upprättad PM (Golder Associates AB, 2014). Av 
Bjerking genomförda undersökningar syftade till att inför planerad åtgärdsutredning för gruvområdet och 
Pråmån klargöra ett antal frågeställningar avseende spridningen av metaller samt vilka källor som står för de 
mest betydande tillskotten . Vidare utreddes biotillgängligheten, metylering av kvicksilver samt upptag i fisk. 

Kortfattat kan följande sägas om resultaten av utvärderingen: 

• Det kan inte pekas ut en entydig förklaring till föroreningsspridningen i Pråmån. Det sker en tillförsel av 
metaller från gruvområdet och ned till Jakob Matts kvarn . Troligen är det en kombination av flera olika 
källor som bidrar till detta, dvs. slaggvarp, aftersand, muddermassor och sediment. 

• Utvärdering av metallhalter och kvoter Uämförelse av tungmetallhalt i förhållande till halten av ett 
huvudelement, exempelvis zirkonium eller titan som inte påverkas av vittring) ger inte en tydlig koppling 
till någon enskild källa . En svårighet i tolkningen är att utbredningen av muddermassor och dess 
egenskaper inte är kända. 

• För flera av metallerna sker en kontinuerlig ökning av metallhalten i Pråmåns vatten . Förklaringen 
bedöms som anges ovan vara flera källor. En jämförelse av metallhalter i sedimentfällor jämfört med 
sediment indikerar att resuspensionen förmodligen inte är den huvudsakliga källan . Muddermassor som 
finns upplagrade längs Pråmån kan vara en bidragande orsak. Ekeby damm förefaller fundera som en 
fälla för flertalet av metallerna. 

4.5 Uppdatering av riskbedömning rörande spridning och Pråmån 
Nedan redovisas en uppdatering av riskbedömningens slutsatser baserat på Bjerkings provtagning samt 
Golders utvärdering. Utredningarna omfattade inte några kompletteringar rörande risker för hälsa inom 
gruvområdet eller muddermassorna, varför nedan sammanställning endast kopplas till riskbedömningens 
slutsatser som berör Pråmån. 
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• Belastningen av metaller till Pråmån från landbaserade källor inom gruvområdet. De 
kompletterande undersökningarna har omfattat provtagning av grundvatten inom gruvområdet. 
Undersökningarna visar att strömningsriktningarna är svårtolkade samt att vissa provplatser uppvisar 
höga halter av zink, kadmium m fl metaller. På grund av den svårtolkade strömningsbilden är det 
fortsatt svårt att avgöra grundvattnets inverkan på belastningen av metaller till Pråmån. Pumpvattnet 
har inte provtagits de senaste åren. Sedan tidigare misstänks att pumpningen står för ett tillskott av 
metaller, vilket ger en lokal förhöjning . I relation till de påslag som sker efter hyttområdet och Sala bly är 
dock tillskottet litet. Golders bedömning är i dagsläget att det är svårt att utreda åtgärder för 
grundvattenspridningen inom stora delar av gruvområdet när det är okänt vilket bidraget är samt var 
betydande grundvattenströmmar går inom området. Tidigare utredning har pekat att de mängdmässigt 
största påslagen sker till Pråmån direkt efter hyttområdet. Golders bedömning är att de kompletterande 
utredningarna ind ikerar samma slutsats. Primärt bedöms det vara t i l~lödet i YV4 som står för det största 
bidraget. vilket således Golder bedöms vara den möj lighet där det är tekniskt och praktiskt möjligt att 
utreda åtgärder utan att göra omfattande grundvattenutredningar. Vidare ses att för vissa element sker 
en kontinuerlig ökn ing längs med ån, vilket kan förklaras med tillskott fran andra källor så som 
afterskansen, slaggvarpen, muddermassorna längs ån samt sedimenten. Utvärderingen av Bjerkings 
data har inte kunnat peka ut en enskild källa . Förmodl igen är det en kombination av flera som är 
bidragande. 

• Sedimentens betydelse som källa till spridning av metaller i vattensystemet. Provtagningar av 
ytvatten visar på förhållandevis hoga halter av flera metaller i Pråmån. Ut från Ekeby damm är halterna 
generellt lägre, dvs Ekeby damm fungerar som en fal la. Flertalet av metallerna (exempelvis zink) 
förefaller primärt transporteras i löst fas, undantag är bly och kvicksilver som företrädesvis transporteras 
i partikelbunden fas . Detta stämmer val med undersokningen av porvatten som ind ikerar höga lösta 
zinkhalter. Golder bedömer att diffusion av löst zink kan vara en faktor som bidrar med metaller till 
Pråmån och Ekeby damm, vilket måste tas hänsyn till vid bedömning av tekn iska möjligheter till atgärd . 
Undersökn ingen av sedimentfällor har påvisat höga halter av kvicksilver, bly och zink. Detta tolkar 
Golder som en indikation på omrörning av sed imenten vilket kan vara en bidragande orsak till spridning 
i ån men också en faktor som motverkar en naturlig återhämtning. Detta stämmer väl med att halterna i 
ytsedimenten fortsatt är höga för flera metaller. Halterna är dock lägre i sedimentfällematerial, vilket 
tolkas som att resuspenslon inte är den enda orsaken till spridningen: Förmodligen är upplagrade 
muddermassor en bidragande orsak. Vidare är detta en indikation på att enklare täckning av 
sedimenten inte kommer vara en framgångsrik metod för åtgärd , om muddermassorna är en 
bidragande orsak kommer spridningen därifrån medföra alt sedimenten återkontamineras. De höga 
halterna i sedimenterande material Ekeby damm kan vara en effekt av resuspension i dammen 
alternativt en hög belastning av partikelbundna ämnen. Sannol ikt är den första förklaringen trol igast 
med tanke på att halterna i dammens yt liga sediment är höga. Golders tolkning är därmed att en 
naturlig återhämtning av Ekeby damm inte är att förvänta. Undersökningen av metylkvicksilver i 
sedimenten indikerar halter som är högre än vad som naturligt kan förväntas i sediment. Detta är dock 
rimligt med tanke på att det totala innehållet av kvicksilver är högt, således är metyleringsgraden inte 
anmärkningsvärt hög. Undersökningen av fisk indikerar halter av kvicksilver i abborre som överskrider 
Livsmedelsverkets gällande gränsvärde för konsumtion (0,5 mglkg). Således bedömer Golder att det 
finns motiv för riskreduktion kopplat till kvicksilverhalterna i fisk. Före beslut bör det klargöras huruvida 
abborre konsumeras eller om det är den inplanterade ädelfisken som primärt ska skyddas. Data saknas 
idag avseende upptaget av kvicksilver i ädelfisk . 
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• Muddermassorna (som finns upplagrade längs med Pråmån) och spridningen till Pråmån. Nu 
genomförd undersökning indikerar att det för vissa metaller sker ett kontinuerligt påslag av metaller 
längs Pråmån. En av orsakerna bedöms vara muddermassorna. Baserat på föreliggande utredningar 
kan det inte dras någon entydig slutsats om det är sedimenten eller muddermassorna som är den 
primära orsaken. Vad gäller partikelbunden spridning indikerar jämförelsen mellan 
sedimentfällematerial och ytsediment att resuspensionen inte behöver vara den primära orsaken. Vad 
gäller lösta halter, som är den dominerande formen för flertalet metaller kan orsaken vara dels diffusion 
(frisättning av lösta metaller till sedimentens porvatten) eller spridning via grundvatten. För att utreda 
detta krävs att grundvattenrör installeras i muddermassorna. Vad gäller muddermassorna kan det 
konstateras . oaktat resultatet aven sådan undersökning. att åtgärder motiveras av riskerna för 
människors hälsa vid direktexponering. 

4.6 Behov av riskreduktion 
Baserat på ovan definieras behovet av riskreduktion enligt följande: 

• Hälsoriskerna kopplade till exponering för arsenik och bly i ytlig Jord inom Sala bly och hyttområdet, 
centrala gruvområdet, parkmarken, bostadsmarken, Lillg ruvan, vandrarhemmet, parkeringsytorna samt 
delar av Drottning Christinas väg. Prioriterat är områden som inte är täckta eller hårdgjorda samt 
lekplatser där barn vistas (exempelvis "mini- gruvan") . 

• Förekomsten av förhöjda kvicksilverhalter i fisk i relation ti ll Livsmedelsverkets gällande gränsvärden för 
konsumtion. 

• Spridningen av metaller till Pråmån och Ekeby damm Prioriterat är de stora påslagen som sker vid 
hyttområdet samt från landbaserade områden med ett väldefinierat grundvattenflöde (alternativt ytlig 
avrinning) till ån (gäller primärt afterskansen och slaggvarpsupplaget) . Riskreduktion är enligt tidigare 
även motiverat för pumpvattnet på grund av det lokala haltpåslaget. 

• Sedimenten i Pråmån som en källa till spridning av partikelbundna och lösta metaller till Ekeby damm 
samt även ti ll fisk. Mätningar med sedimentfällor indikerar att sedimenten rörs om och därmed kan 
ingen naturlig återhämtning förväntas. 

• Muddermassorna som finns upplagrade längs Pråmån med förhöjda metallhalter som innebär en risk 
för människors hälsa. Det förmodas också att muddermassorna är en källa som bidrar till det 
kontinuerliga påslaget av metaller till Pråm ån, både lösta och partikelbundna metaller. 

5.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFTERBEHANDLING 

5.1 Övergripande åtgärdsmål 
Golder har baserat på riskbedömningen och de förnyade provtagningarna upprättat följande förslag till 
övergripande åtgärdsmål. Målen har överenskommits i samråd med kommunen och länsstyrelsen. 

• Riskerna för människor (boende, besökare och yrkesverksamma) med den kontaminerade ytjorden 
inom de centrala delarna, hyttområdet och Sala Bly ska minimeras. 

• Riskerna för boende i Sala med de förhöjda metallhalterna i muddermassorna ska minimeras. 

• Fisk som konsumeras från Ekeby damm ska vara tjänlig som föda. 
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SALA SILVERGRUVA 

• Belastningen av metaller ti ll Pråmån från källor inom Sala silvergruva ska minska. 

• Spridningen av metaller från Pråmån till nedströms vattensystem ska minska. 

• Atgärder som vidtas inom fornminnes- och kulturskyddade områden ska utföras med minsta möjliga 
åverkan så att kulturmiljön bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

5.2 Mätbara åtgärdsmål 
Mätbara åtgärdsmål kommer att redovisas i kommunens bidragsansökan. 

5.3 Mängdberäkningar 
För att kunna uppskatta åtgärd s kostnader för respektive delområde har beräkningar av volym massor som 

kan bli aktuella för efterbehandling utförts. Beräkningarna för den förorenade ytjorden är baserade på 
analyserade ytjordprov, ca 800 inmätta punkter i fält och ett uppskattat schaktdjup på 0,2 m och 0,5 m samt 

en antagen densitet på 1,8 ton/m'. Uppskattade volymer för de andra gruvavfallen är hämtade från tidigare 
undersökningar utförda av Envipro (2007) samt Sweco Viak (2003) . Mängdberäkningarna för gruvavfallen 

samt den kontaminerade ytjorden redovisas i Tabell 1 nedan. 

I sammanhanget ska lyftas att mängdberäkningarna är behäftade med osäkerheter da antalet provplatser är 

begränsat. 

Tabell 1: Mängdberäkningar av gruvavfall och kontaminerad ytjord inom undersökningsområdet vid 
Sala Silvergruva. Volymberäkn ingarna med avseende på ytföroreningarna inom centrala 
gruvområdet, Sala Bly & hyttområdet, vandrarhem met är baserade på ett 0,2 samt 0,5 meters 

h k d ' sc a tljUp. 

Delområde Areal (m') Volym (m') 

Centrala gruvområdet 4500 900/2250 

Sala bly & hyttområdet 17 500 3500/8750 

Upplag med slaggvarp 10000 22000 

Bostadshus 10000 5000 

Afterskansen 16000 48000 

Vandrarhemmet 6200 1 250/3 100 

Lillgruvan, varp + ytjord 1 200 + 1 500 6240 + 750 

Sediment i Pråmån - 2500 

Muddermassor längs Pråmån - 25000 

Parkmark 18500 9250 

Parkeringsytor och huvudväg 7500 -

Det bör poängteras att bussparkeringen vid centrala gruvområdet inte är inkluderat i mängd beräkningen av 

den förorenade ytjorden eftersom analysresultaten av det ytliga jordprovet vid parkeringen uppvisade låga 

metallhalter förutom barium, som dock var förhöjt och överskred det angivna hälsoriktvärdet. Styrande 
exponeringsväg för barium är intag av grönsaker och då odling inte sker i området så avskrivs risken . 

5.4 Avfallsklassificering 
Detta avsnitt syftar till att utreda kraven för hur gruvavfall och sediment kan hanteras i samband med 
uppgrävning och extern deponering. Ifall efterbehandling av området skall genomföras, som innebär 
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schaktning och förflyttning av gruvavfallet och/eller muddring av förorenade sediment, betraktas de 
uppgrävda eller muddrade massorna som ett avfall. Hanteringen av dylika massor beror delvis på hur 
massorna klassificeras med avseende på: 

• Avfallsklassificering (utgör gruvavfallet farligt eller icke-farligt avfall) 

• Deponeringsklassificering (till vilken typ av deponi får avfallet deponeras - deponi för inert, icke-farligt 
eller farligt avfall) 

Klassificeringen får stora konsekvenser på kostnaderna för efterbehandling då externt omhändertagande av 
deponi för farligt avfall är betydligt mera kostsam än deponering för icke-farligt eller inert avfall. 

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör 
sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Därmed utgör gruvavfall och eventuell annan 
förorenad jord som grävs upp som avfall. Vid Sala Silvergruva utgörs avfallen av förorenad ytjord , slaggvarp, 
aftersand, muddermassor och sediment . Varpupplaget, som troligtvis förblir instängslat, kommer inte att 
schaktas bort och deponeras vid extern deponi och klassificeras därmed inte som avfall i denna rapport. 

Generellt för avfall och hantering av avfall gäller avfallsförordningen (SFS 2011 :927). Förordningen 
innehåller bl.a. regler för klassificering av avfall (med urskiljn ing av farligt avfall) Beroende hur avfallet 
klassificeras gäller olika regler för hanteringen. Om avfallet utgör farligt avfall ställs t.ex. krav på att 
omhändertagandet och transport ska ske av transportör med särskilt tillstånd och att massorna ska 
karakteriseras med hjälp av lakförsök för att kla rlägga vid vi lken typ av deponi som får ta emot avfallet (se 
kapitel 5.4). Enligt klassificeringen i avfallsförordmngen skulle avfallen vid Sala silvergruva kunna placeras i 
någon av följande avfalls klasser' 

5.4.1 Slaggvarp 

01 Avfall fran prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk-kemisk behandling av 
mineral 

0101 

010101 

0103 

010304" 

010305" 

010306 

010307" 

06 

0604 

060403" 

060404" 

2014·11·08 

Avfall från mineralbrytn ing 

Avfall från bry1mng av metallhaltiga mineral 

Avfall fran fysikalisk-kemisk behandling av metallhaltiga mineral 

Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm 

Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen 

Annat gruvavfall än det som anges i 010304 och 010305 

Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk-kemisk behandling av metallhaltiga 
mineral 

Avfall från oorganisk-kemiska processer 

Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 0603 

Arsenikhaltigt avfall 

Kvicksilverhaltigt avfall 
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SALA SILVERGRUVA 

060405* Avfall som innehåller andra tungmetaller 

060499 Annat avfall 

10 Avfall från termiska processer 

100602 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning 

100699 Annat avfall 

5.4.2 Ytjord 

17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden) 

1704 Metaller (även legeringar av dessa) 

170403 Bly 

170407 Blandade metaller 

170409* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen 

1705 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor 

170503* Jord och sten som innehåller farliga ämnen 

5.4.3 Sediment 

1705 Jord (även uppgrävda massor frän förorenade områden), sten och muddermassor 

170505* Muddermassor som innehåller farliga ämnen 

5.4.4 Aftersand 

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer 

0604 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 0603 

060403* Arsenikhaltigt avfall 

060404* Kvicksilverhaltigt avfall 

060405* Avfall som innehåller andra tungmetaller 

060499 Annat avfall 

För att kunna avgöra vilken/vilka avfallsklasser som är tillämpliga bör det först fastställas om avfallet 
klassificeras som farligt eller icke-farligt avfall. Asterisken (*) i slutkoderna (ex. 010304*) ovan visar att 
avfallsklassen omfattar avfall som kan klassificeras som farligt avfall. Avfallet skall betraktas som farligt avfall 
om det uppvisar en eller flere av egenskaperna H1-H14 angivna i bilaga 3 till avfallsförordningen. I 
förordningen finns dock inga riktlinjer för bedömning av om avfallets egenskaper uppfyller kriterierna enligt 
H1 -H14. 
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En vägledning på nivåer relaterade till H-kriterierna kan dock erhållas från Avfall Sveriges rapport 
"uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor' (2007:01). Bedömningsgrunderna utgörs delvis av 
gränsvärden för farligt avfall. Följande farliga egenskaper ingår i bedömningen: 

H2 Oxiderande egenskaper 

H4 Irriterande egenskaper 

H5 Hälsoskadliga egenskaper 

H6 Giftiga egenskaper 

H7 Cancerframkallande egenskaper 

H8 Frätande egenskaper 

H10 Fosterskadande egenskaper 

H 11 Mutagena egenskaper 

H 14 Ekotoxiska egenskaper 

Följande farliga egenskaper, som inte är relevanta för det aktuella avfallet, ingår inte i bedömningen: 

H 1 Explosiva egenskaper 

H 3-A Mycket brandfarliga egenskaper 

H 3-B Brandfarliga egenskaper 

H 9 Smittförande egenskaper 

H 12 Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med vatten, luft 
eller syra. 

H 13 Ämnen eller preparat som på något sätt, efter omhändertagande, kan ge upphov till ett 
annat ämne, t.ex. lakvätska, som har någon av de egenskaper som ovan uppräknats 
(hänsyn till lakning behandlas i kapitel 5.3, deponeringsklassificering) 

I Tabell 2 redovisas analyserade totalhalter (medeltal) för de ovan nämnda avfallen tillsammans med 
gränsvärden för farligt avfall i enlighet med Avfall Sverige (2007) . Analysresultaten för aftersand, slaggvarp 
och sediment, som är angivna som medeltal, härstammar från tidigare utförda undersökningar av Sweco 
(2003) och Envipro (2007) . Ytjord 1 representerar tre yljordsprov provtagna vid Sala bly & hyltområdet av 
Golder Associates våren 2012 (Figur 1). Dessa prov sammanslogs till ett samlingsprov som skickades på 
analys avseende metaller och laktest. Ytjord 2 representerar fem ytliga jordprov tagna av Sala kommun 
hösten 2012 vid centrala gruvområdet (buss- och bilparkeringen), ett område där ytjord tidigare inte har blivit 
undersökt (Figur 1) . Resultaten indikerar att alla gruvavfall överstiger gränsvärdena för FA med avseende på 
bly och zink, samt i sediment för kadmium . Fyra av de fem provtagna ytproven (ytjord2) vid det centrala 
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gruvområdet (bilparkeringen) uppvisar höga blyhalter varav två överstiger gränsvärdet för FA. Resultaten 
indikerar således att det är rimligt att betrakta alla ovan nämnda avfall som farliga (FA). 

Som framgår av tabellen nedan har inte alla parametrar, som bör vara med i en fullständig karakterisering, 
analyserats . De parametrar som bedömts kunna utgöra hälso- eller miljöproblem har dock prioriterats . 

Tabell 2: Totala metallhalter i gruvavfall (medeltal) redovisat tillsammans med gränsvärden för farligt 
avfall (FA) (Avfall Sverige 2007). Halterna är angivna i mg/kg TS. Grön markering indikerar aU 
gränsvärdet för FA har överskridits. n = antal prov. 

Element FA 
Aftersand Slaggvarp Sediment Ytjord1 Ytjord2 Ytjord2 
(n=2) (n=1) (n=14) (n=1) (n=5) (min-max) 

As 1000 26,8 303 44,4 51 ,9 20,8 0,80-69,9 

Sa 10000 243 854 1773 6410 1133 915-1 370 

Cd 100 18,7 0,98 183 37,6 5,3 0,21-8 ,8 

Co 2500 2,5 41,8 9,9 5,9 6,1 3,4-8,7 

Cr (tot.) 10000 - 61,6 42,1 27,4 61,8 36,2-77,9 

Cu 2500 101 1750 75,8 92,4 16,4 8,5-26,8 

Hg 1000 4,4 1,2 117 27,4 2,7 0,26-4,6 
(oorg.) 

Ni 100 2,3 15,7 14,3 10,8 5,8 4,7-7,2 

Pb 2500 7105 18300 5171 9920 2001 23,3-5180 J - -- -~ 
Zn 2500 268/' 52300 18519 5970 1061 99,4-1770 

5.5 Deponeri ngsklassificering 
Inför deponering skall ett avfall klassificeras enligt förordningen om deponering av avfall (SFS 2001 :512) 
samt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid 
anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004: 1 O). Klassificeringen avgör på vilken typ av deponi avfallet 
får deponeras; deponi för inert, icke-farligt respektive farligt avfall. I föreliggande fall måste gruvavfallet 
deponeras vid deponi för farligt avfall (SFS 2001 :512) . I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter görs 
klassificeringen med utgångspunkt från materialets lakbarhet (NFS 2004:10). Enligt 16§ i föreskriften så 
räcker det med att jämföra utlakningen vid LlS10 för avfall som inte genereras regelbundet. Lakbarheten vid 
LIS 1 O kan uppskattas genom att göra ett s.k. skaktest (standard EN-12457-3). Om avfallet har klassats som 
icke-farligt avfall enligt avfallsförordningen, får det deponeras på deponi för icke-farligt avfall utan att det 
provas med avseende på lakbarhet. 
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Tabell 3: Utlakade mängder i skakförsök (EN-12457-3) vid US 10 tillsammans med gränsvärden (GV) 
för inert, icke-farligt och farligt avfall i enlighet med NFS 2004:10. Grol' markering anger att halten 
överskridit gränsvärde för deponering på deponi för inert avfall, samma princip gäller de andra 

GV. 

Inert avfall 

GV. icke· 

!artigt 

As Hg Ni Pb Zn pH DOC 

Resultaten av skaktesterna Indikerar att lakbarheten i slaggvarpen är hög. speciellt med avseende på bly. 

och bör enligt de angIvna gränsvärdena i NFS 2004 10 inte överhuvudtaget få deponeras förrän 

stabiliserande åtgärder av avfallet har genomförts. Dock finns en möjlighet att få dispens om enstaka 

parametrar awiker upp till tre gånger gränsvärdet Med en dylik dispens bör slaggvarpen kunna deponeras 

på deponl för farligt avfall Enligt 35a§ I NFS 2004:10 görs ansökan om dispens av verksamhetsutövaren för 

deponin. 

Tre handgrävda prov av ytjorden inom det mest förorenade delområdet Sala bly & hyttområdet provtogs av 

Golder Associates våren 2012. Dessa tre prov sammanslogs till ett samlingsprov som representerar Sala bly 

& hyttområdet. Fastan samlingsprovet uppvisade höga totalhalter av flertalet metaller så är utlakningen 

begränsad. Endast bly uppvisade förhöjd lakbarhet, avfallet får dock i enlighet med NFS 2004: 1 O deponeras 

vid deponi för icke-farligt avfall. Inga lakbarhetstester utfördes på den provtagna ytjorden som utfördes av 

Sala kommun. 

Den relativt låga lakbarheten för aftersand och sediment indikerar att de bör kunna få deponeras på deponi 

för icke-farligt avfall. Lakbarhetstest har inte utförts på muddermassorna deponerade längs Pråmån. Ingen 

klassning kan således göras. Det antas i kommande kostnadskalkyler att de upplagrade muddermassorna 

kan omhändertas på en deponi för icke-farligt avfall. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen med avseende på lakbarheten och metallkoncentrationerna i 

avfallen kan slaggvarpen tas emot vid deponi för farligt avfall och de övriga avfallen vid deponi för icke-farligt 

avfall. 

För sedimenten i Pråmån uppvisar enstaka prover halter av organiskt material som överskrider den nivå som 

är tillåten vid deponering. Inom ramen för kommande projektering måste det utredas huruvida dessa prover 

är representativa för blivande muddermassor och om dispens från förbudet att deponera organiskt material 

kan erhållas . I kommande kostnadskalkyler antas att muddrade kan omhändertas vid en extern anläggning. 
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SALA SILVERGRUVA 

Om halten organiskt material visar sig vara för hög och dispens inte erhålls kan förbränning krävas, vilket 
vanligen innebär ökade kostnader. 

6.0 EFTERBEHANDLINGSMETODER 

6.1 Allmänt 
Generellt finns flera olika alternativ för efterbehandling som leder till minskade miljö- och hälsorisker. Alla 
syftar ti ll att reducera riskerna genom at!: 

• Hindra att skyddsobjekt exponeras för föroren ingen (skyddsbarriärer) 

• Blockera spridningsvägarna (transportbarriärer) 

• Eliminera källan (källbarriärer) 

Baserat på den riskbedömning som utförts (Envipro 2007) bedöms det primära målet med 
efterbehandlingsåtgärderna vara att minimera risken för att människor (både de som arbetar, besöker och 
vistas på området) exponeras för den kontaminerade ytjorden Exponeringen kan ske framförallt via oralt 
intag av förorenad jord, gröda samt via hudkontakt och damning De dimensionerade föroreningarna är bly 
och arsenik, men även kadmium, zink och kvicksilver. Jämförelser med beräknade referenskoncentrationer 
visat att hälsorisker kan föreligga med framförallt den kontaminerade ytjorden inom Sala bly & hyttområdet. 
Barn , som exempelvis vistas på lekplatsen vid Lillgruvan, anses tillhöra den största exponeringsgruppen 
med avseende på direkt exponering av bly och arsenik via intag av förorenad jord. Hälsoriskerna 
förknippade med de förhoJda metallhalterna I varp, slaggvarp, aftersand och sediment bedöms som mindre 
jämfört med den kontaminerade ytjorden eftersom de antingen förekommer som block och sten eller under 
mark-/vattenytan. De förhöjda metallhalterna i muddermassorna längs Pråmån kan innebära en risk för 
människans hälsa vid Intag av jord och grönsaker Risker med förhöjda metallhalter på grund av spridning 
bedöms även finnas för den akvatiska miljön, framförallt i Griesbachs kanal och Pråmån. Riskerna för 
ekotoxikologiska effekter i Pråmåns sediment samt eventuella framtida spridning av kvicksilver anses 
föreligga. 

Möjliga huvudåtgärder kan konkretiseras till följande alternativ eller en kombination av dessa: 

• Områdesrestriktioner 

• Täckning 

• Sanering av förorenade massor genom schakt och borttransport till extern deponi 

• Vattenrening 

• Muddring och awattning av sediment samt rening av returvatten 

6.2 Skydds barriärer 

6.2.1 Områdesrestriktioner 

För att begränsa risken för skador på hälsa och miljö kan området klassas som miljöriskområde, vilket ger 
området ett lagstadgat skydd. Länsstyrelsen kan besluta om att ett område ska klassas som ett 
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miljöriskområde. Vidare kan planrestriktioner avseende markanvändning och exploatering (ex. byggnation 
och odling) införas för området. För att restriktioner skall ha någon verkan måste de vara allmänt kända och 
för detta krävs omfattande informationsinsatser som riktar sig till boende i området och tillfälliga besökare. 
Informationen kan t ex ges via utskick, allmänna möten, skyltning på platsen etc. 

En annan möjlig åtgärd för reducerad exponeringsrisk är också att begränsa framkomligheten eller förhindra 
tillträde genom inhägnad eller dylikt. Inhägnad av varpupplaget vid Lillgruvan skulle begränsa tillgängligheten 
till området och reducerar därmed områdets kulturvärde. Inhägnad och skyltning kräver tillsyn och underhåll 
för att fungera långsiktigt. Miljöriskklassning innebär inskränkningar i möjligheten att vidare exploatera 
området och brister i efterföljande restriktioner leder till kvarstående risker. 

6.3 Transportbarriärer 

6.3.1 Vattenrening m .h.a. mobilt vattenreningsverk 

För genomförande av vattenrening finns ett antal olika alternativ att välja mellan Vi lket alternativ som väljs 
beror på ett antal olika faktorer; 

• Ingående föroreningar 

• Tillgänglig yta 

• Passiv eller aktiv vattenreningsmetod 

• Investeringskostnad och driftskostnad 

• Mängder uppkommet avfall som måste tas omhand 

Det är viktigt att veta vi lka element som vattenrening ska utföras med avseende på. Vid en traditionell 
kalkningsprocess fälls exempelvis metaller som kadmium, kobolt, nickel och zink fälls bäst vid ett pH omkring 
10 eller högre medan element som bildar oxyanjoner som arsenik, antimon och molybden effektivare 
fastläggs vid pH 5 eller lägre I aktuellt fall förekommer ämnen med olika egenskaper som är föremål för 
vattenrening, främst antimon, kadmium, kvicksilver, bly och zink. 

En traditionell vattenrening för gruwatten består vanligen aven kalkningsanläggning för släckt kalk samt en 
dosering av järnsulfat, aluminiumsulfat eller annan flockbildare till vilken metaller kan adsorbera kombinerat 
med en sedimentationsdamm. En sådan anläggning är relativt billig att införskaffa men skapar stora 
mängder hydroxidslam som behöver omhändertas endera genom sedimentation i en klarningsbassäng eller 
genom en mekanisk avvattning. Detta slam måste sedan tas omhand externt (deponering). En mer 
avancerad variant är en specialbyggd reningsanläggning med pH-justering, fällning och adsorption samt en 
filteriösning . 

Före ren ing av gruv- och ytvatten vid Sala Silvergruva skulle kunna påbörjas bör utförliga laboratorietester 
(bänkskaleförsök och pilottester) utföras vid olika årstider för att säkerställa utfällningskapaciteten samt 
förekomstformen av föroreningarna i det lokala gruvvattnet. Vidare måste flödes- och haltvariationer 
kartläggas för att kunna bedöma vilken kapacitet som krävs på reningsanläggningen och vilken variation 
som kan förväntas . 

Det första man behöver fundera på i normalfallet är om det är flera källor med förorenat vatten som skall 
behandlas och om dessa i så fall kan sambehandlas. Därefter bör man fundera på metodval, dels genom en 
screeningprocess baserad på de lokala förutsättningarna (kostnader, tillgänglig yta etc.). 
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Möjliga metoder för vattenrening kan exempelvis vara; 

• Traditionell kalkning med tillsats av järnsulfatlaluminiumsulfat 

• Olika filterlösningar (membranfiltrering) för att ta bort partikulärt material eller sedimentationsdamm 

• Omvänd osmos 

• Passiv rening i anlagd våtmark 

• Sulfatreduktion 

Vad gäller kostnadsbilden kan det konstateras att det förutom installation aven tillkommer kostnader för 
exempelvis drift, elförbrukning, årl ig provtagning och analys av renat vatten samt eventuellt externt 
omhändertagande av den förorenade slutprodukten från ren ingsprocessen. Viktigt att komma ihåg är att det 
krävs en ansvarig för den här typen av anläggn ingar för att säkerställa driften. 

Ifall vattenreningen skulle fungera framgångsrikt sku lle metallhalterna i nedströms recipienter på lång sikt 
kunna minska. Viktigt att komma ihåg är dock att fortsatt metallbelastning på Pråmån via ytavrinning från 
omkringliggande områden, grundvatten från andra upplag och sedimenten fortgår. 

Tiden för att uppnå en minskning av halterna i vattendragen med metoden kan Inte uppskattas baserat på 
tillgängligt underlag. Fortsatta utredningar inom ramen för en projektering krävs för att bedöma metodernas 
lämplighet, kostnader samt hur dimensionering ska ske. 

6.4 Källbarriärer 

6.4.1 Täckning 

Täckning av förorenad ytjord med bärlager (0,15 m) och asfaltgrus (0,05 m) bedöms begränsa hälsoriskerna 
med avseende på exponering via intag av jord , gröda, hudkontakt och damm. Inom vissa delområden kan 
täckning ske ifall schaktning (0,2 m) vid byggnader först utförs, detta för att bibehålla nuvarande marknivåer 
(se utlåtande från Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2014). Täckning med asfaltgrus innebär förändringar i 
landskapsbilden. Ätgärden innebär dock positiva effekter med avseende på hälsorisker medan framtida 
negativa effekter på mark- och vattenmiljön kvarstår. Spridningspotentialen av metallföroreningarna via 
erosion upphör medan spridningen till närliggande recipienter endast i viss mån reduceras i och med att 
asfalten är vattengenomtränglig . 

Förstärkning av täckningen på afterskansen med skydds- och tätskikt samt jordmassor med en minsta 
mäktighet på totalt 0,5 m bedöms minimera eventuell framtida spridningspotential av metaller. Underst i 
täckningen läggs nålfiltad skyddsgeotextil ut över relativt flacka ytor på afterskansen. Skarvn ing av duken 
ska utföras med minst 0,5 m bred överlappning. Tätande lager av beton itmatta (bentonitmängd minst 4,5 
kgim' ) bör läggas utanpå. Bentonitmatta skall påföras blandjord med en mäktighet om minst 0,35 m. 
Växtbädd skall an läggas med matjord 0,15 m. Sprutsådd kan utföras med exempelvis fröblandning av 
Prodana vägslänt eller likvärdigt över hela område!. Växtfröet ska blandas med bindemedel av cellulosa. 
Täckningen med skydds- och tätskikt samt jord massor förväntas påverka landskapsbilden då marknivån höjs 
med 0,5 m. 

Även för slaggvarpen kan täckning alt inkapsling vara ett alternativ. Då lakbarheten för slaggvarpen, särskilt 
vad gäller bly, är hög kommer det förmodligen krävas en omfattande täckn ing med begränsning av 
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vatteninfiltration . Av detta skäl har det för fortsatt utvärdering bedömts som mer lämpligt att schakta bort 
slaggvarpen. 

6.4.2 Bortschaktning & deponering av gruvavfall och muddermassor 

En sanering i form av urgrävning (av delar eller hela området) innebär att stora mängder massor måste 
transporteras bort för deponering på annan plats. Schaktning innebär således att källtermen elimineras från 
platsen för all framtid och är därför en långsiktig funktionell åtgärd med avseende på såväl hälsa som miljö. 
Ofta sker denna typ av urgrävning genom att ett område delas in i exempelvis 10 x 10 m rutor som schaktas 
ned cirka 0,5 m i taget eller annat lämpligt intervall. Omfattande schaktn ing innebär en förändrad 
landskapsbild och behov av rena återfyllnadsmassor (som innebär en stor kostnad om inte billiga massor 
finns i närområdet). Schaktningen medför också ett stort transportbehov, både för förorenade och rena 
massor, vilket i sig innebär en miljöpåverkan. 

Det som kan begränsa denna metod är befintliga och närliggande deponianläggningar som kan ta emot de 
förorenade massorna. Den närmaste intilliggande deponin med ti llstånd att ta emot både icke-farligt och 
farligt avfall är VAFAB, som endast är drygt 3 mil från foreliggande saneringsobjekt. 

6.4.3 Grävmuddring 

En traditionell metod för att muddra sedimenten är grävmuddring medelst skopa. Atgärden måste utföras i 
kombination med andra åtgärder mot det pågående läckaget från landområdena för att inte 
återkontaminering skall ske. Miljöförbättringen bedöms vara långsiktig eftersom föroreningarna elimineras. 

Med grävmuddring kan i princip alla typer av sediment awerkas, oberoende av typ, fasthet, förekomst av 
rotfilt etc. Olika typer och storlekar på skopor fin ns, varför man med grävmuddring klarar av att ta upp skräp 
som dumpats, t.ex. cyklar och skrotliknande föremål. Med rätt maskinval kan man nå relativt stora djup (upp 
till 20 m). I föreliggande fall kan dock en liten och smidig grävmaskin användas eftersom 
sedimentmäktigheten är begränsad. 

En nackdel med grävmuddring är grumling och risk för spridning av föroreningar med partiklar som frigörs. 
För att i någon mån motverka detta har slutna gripskopor utvecklats. Dessa består av två eller flera delar 
som kan öppnas och slutas med vajrar eller på elektrisk/hydraulisk väg . Med hänsyn till risken för grumling 
torde det sannolikt vara nödvändigt att utföra grävmuddring bakom skyddsskärmar för att påtagligt reducera 
eventuell spridning. 

Kapaciteten för grävmuddring kan variera kraftigt beroende på den muddrings- och övrig utrustning som 
väljs. Den huvudsakliga faktorn som begränsar kapaciteten i föreliggande fall är framkomligheten för 
grävmaskinen vid Pråmån nedströms. 

Enligt Länsstyrelsen i Västmanlands län (2014) är det inte troligt att torrläggning av Pråmån måste ske med 
syfte att kunna utföra arkeologiska undersökningar. 

6.4.4 Sugmuddring 

Sugmuddring är en gemensam beteckning på muddringsmetoder som suger och pumpar bort sedimentet 
från botten som en slurry. Denna teknik medför en avsevärd inblandning av vatten; ofta behöver 
sedimentens naturliga vatteninnehåll ökas med 4-5 gånger. Vanligen sker vidaretransporten från 
mudderverket till landanläggning alternativt slamsugningsbil genom pumpning i flytande, slutna ledningar. 
Sådan pumpning kan normalt ske upp till flera kilometer beroende på materialet som skall transporteras. 
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Sugmuddring är överlägsen grävmuddring när det gäller grumling samt metodens bättre möjligheter till 
avverkningskontroll. Även om grumlingen är mindre kan den dock inte helt undvikas varför andra 
skyddsåtgärder, t.ex. skyddsskärmar, kan behövas. Den stora nackdelen med sugmuddring är 
inblandningen av vatten som innebär att de muddrade sedimenten alltid kommer att behöva avvattnas och 
att stora kvantiteter returvatten därmed uppkommer, som måste hanteras och i de flesta fall renas (se avsnitt 
6.3.1. om vattenrening). 

Kapaciteten för sugmuddring styrs inte sällan av kapaciteten på avvattning och vattenrening och är vanligen i 
storleksordningen 500 m3 per timme inklusive det extra vatten som sugmudd rI ngen kräver. Med en 
inblandning av vatten som är 5 gånger högre än sedimentmängden blir kapaciteten i storleksordningen 100 
m3 sediment per timme. Kostnaden för sugmuddring inklusive transport till avvattningsanläggning alternativt 
slamsugningsbil bedöms ligga på 200-250 kr/m3 sediment (våtvikt) . 

Enligt Länsstyrelsen i Västmanlands län (2014) är det inte troligt att torrläggning av Pråmim måste ske med 
syfte att kunna utföra arkeologiska undersökningar. 

6.4.5 Avvattning och rening av muddermassor 

Muddermassorna innehåller utöver de metalliska föroren ingarna i huvudsak organiskt material samt vatten. 
Oavsett vilken muddringsteknik och vilket omhandertagande som väljs kommer avvattning att erfodras för att 
fortsatt behandling eller deponering skall vara möjlig. Mängden organiskt material i muddermassorna är i 
dagsläget relativt okänt eftersom tidigare undersökningar pilVlsar mycket varierande resultat. Ifall andelen 
organiskt material överstiger 10 % krävs dispens från förbudet mot deponering av organiskt avfall alternativt 
att muddermassorna förbranns (oftast dyrare) 

Val av avvattningsteknik för förel iggande område bedöms i ett senare skede efter ytterligare undersökningar, 
samråd med kommun och ifall saneringsåtgärden bedöms lämplig. Nedan beskrivs olika alternativ för 
avvattning av sediment. 

Avvattningen medför att en mängd vatten avskiljs från sedimenten och måste föras tillbaka till recipienten . 
Detta innebär normalt också krav på rening av det vatten som återförs. Ofta är föroreningarna i sedimenten 
partikelbundna och det är då tillräckligt med avskiljning av partiklar (mekanisk avskiljning) . Man kan särskilja 
tre olika huvudprinciper för avvattning av muddrade sediment: 

• Mekanisk avvattning som utnyttjar maskinell utrustning 

• Passiv avvattning genom sedimentering i bassänger 

• Avvattning i s.k. geotuber 

De vanligaste utrustningarna för mekanisk avvattning av muddrade sediment är silbandpressar, men även 
centrifuger används. Silbandspressarna ger oftast ett bättre resultat, kräver mindre energi och är inte lika 
slitagekänsliga om friktionsmaterial förekommer i sedimenten. Sedimentens egenskaper kan dock ibland 
medföra svårigheter vid pressning varvid centrifuger måste användas. Det finns också mer avancerade 
utrustningar för avvattning, t.ex. kammarfilterpressar. Dessa utrusningar är dock kostsamma och blir sällan 
kostnadseffektiva vid avvattning av sediment. 

Före avvattningssteget krävs en föravskiljning av grovmaterial som kan ske med galler samt en station för 
inblandning av polymer som flockningsmedel. I processen kan även ingå kompletterande förbehandling 
såsom försedimentering eller cykloner för avskiljning av sand och grus och förtjockare för att öka 
sedimentens torrsubstanshalt (TS) före slutsteget. Erfarenheterna från tidigare projekt där dylik 
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avvattningsteknik har använts visar att det mekaniska avvattningssteget ofta blir begränsande för vilken 
kapacitet som kan uppnås i processen med bibehållen kostnadseffektivitet och att en buffert i form aven 
utjämningsbassäng måste finnas så att muddring och avvattning kan ske utan att vara direkt beroende av 
varandra. Detta medför dock tilläggskostnader för åtgärdsmetoden. 

Passiv avvattning, som bl.a . har utnyttjats vid muddringsarbeten vid Kalmar hamn, innebär att 
sedimentslurryn pumpas till en stor bassäng där sedimenten fås att sedimentera, vanligen med tillsatts av 
polymer som flockningsmedel. Bassängen kan byggas på land och vara helt dränerad, eller som en 
invallning i vattenområdet Dylika behandlingsbassänger är dock kostsamma och utgör ett mycket stort 
ingrepp i kulturmiljön , dessutom kan det vara ont om lämpliga ytor för placering av bassängen på land inom 
undersökningsområdet 

Avvattning i geotuber kan sägas vara ett mellanting mellan mekanisk och passiv avvattning. Med denna 
teknik pumpas sedimentslurryn in i stora tuber av geotextil , vilka fungerar som filter. Genom att ett övertryck 
byggs upp inne i rören pressas vatten ut genom textilväggarna medan sedimenten kvarhålls inne i tuberna. 
Metoden bedöms som mindre lämplig i aktuellt fa ll då en lokal depon i inte kommer att anläggas. 

Det vatten som avskiljs i en avvattningsanläggning maste tas om hand och renas innan det återförs till 
recipienten . Vid muddringar är det oftast tillräckligt med en reningsanläggning som avskiljer suspenderad 
substans från returvattnet I föreliggande fall bedöms vattnet från sedimenten mÖjligen kunna ledas igenom 
en anläggning innehållande krossad kalksten och tryckfilter, som utfäller eventuella metallföroreningar och 
frånskiljer fina partiklar. Returvattnet kan därefter släppas vidare ut i recipienten och de torrlagda mudder
samt kalkstensmassorna transporteras och deponeras vid VAFAB. 

7,0 EFTERBEHANDLINGENS OMFATTNING OCH KONSEKVENSER 

7.1 Atgärdsnivå och riskreduktion 
I åtgärdsutredningen har åtta olika åtgärdsalternativ (exklusive nollalternativet) och deras effekt belysts . 
Flera åtgärder med olika omfattning kan användas för att åstadkomma en mer eller mindre omfattande 
reducering av riskerna för hälsa och miljö i området För att åskådliggöra detta har flera åtgärdsnivåer 
utarbetats. Dessa är kopplade ti ll riskreduceringens storlek , vilket i praktiken innefattar en ökad riskreduktion 
med ökande åtgärdsnivå (med undantag av fristående åtgärdsalternativ Parkeringsplats och väg) . 
Kostnaderna för varje enskild åtgärd redovisas i kapitel 7.2, i Tabell 4 anges ackumulerade kostnader för 
aktuellt samt förgående åtgärdsalternativ. 

Golder vill pOängtera att samtliga åtgärder på nivå 2 och högre kräver en omfattande och föregående 
projektering i kombination med fördjupade ut redningar av kulturmiljöfrågor. Utan detta kan inte 
kostnaderna, tidsåtgången samt genomförbarheten bedömas i detalj . 
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Tabell 4: Sammanställning och beskrivning av definierade åtgärdsnivåer, beskrivn ing av miljö- och hälsoeffekter samt redovisning av uppskattade 
kostnader. 

2A 

28 

2C 

3 

4 

5 

p,v 

Minimera riskerna för människors hälsa vad 
gäller ytjord för delar av området. Viss 
reduktion av metallbelastning. 

Minimera riskema för människors hälsa vad 
gäller ytjord . Metallspridning reduceras för 
delar av undersökningsområdet 

Minimera riskerna för människors hälsa vad 
gäller ytjord och muddermassor. 
Metallspridning reduceras för delar av 
undersökningsområdet 

Som 2C samt 
omfattande begränsning av metallspridingen 
till Pråmån från gruvområdet. Ekotoxikologiska 
effekter i vattenmiljön reduceras. 

Som 3 samt minimerad spridningen från 
deponier. Minimerade hälsorisker. 

Total riskreduktion med avseende på 
hälsorisker, vattenmiljä- samt spridningsrisker. 

Minimera riskerna för människors hälsa vad 
gäller ytjord inom det aktuella delområdet. Viss 
reduktion av metallspridning . 
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Adm . restriktioner vad gäller vistelse och konsumtion 
av fisk och grÖda + inhägning varpupplag 

Som 1 + schakt, aterfvl!. transport & deoonerino av 
ytjord vid lekplatsen (lillgruvan) och bostadshus samt 
täckning med asfaltgrus av Sala bly & hyttornrådet, 
centrala gruvområdet samt vandrartlemmet. Inom delar 
av centrala gruvområdet och vandrarhemmet måste 

av schakt, 

Som 1 + schakl återfyll, transport & deponering av 
förorenad ytjord vid Sala bly & hyttområctet centrala 
gruvområdet, vandrartlemmet. Lillgruvan . 
parkrnar1<.sområdet & bostadshusen . Adm . restrikt ioner 
vad gäller konsumtion av fisk 

Som 28 + schakt, aterfyllning, transport & deponenng 
av muddermassar. 

Som 2C + vattenrening 

Som 3 + schakt, återfyll och omhändertagande av 
Slaggvarp samt forslarkning av afterskansens täckning 

Som 4 + 

Muddring av sediment i Pråmån 

Asfaltering av delar av huvudvägen samt 2 
parkerings ytor 

21 

1-3 MS EK 

20-25 MSEK 

45-55 MSEK 

75-100 MS EK 

75-100 MS EK 
+ kostnad för 
vattenrening 

120- 155 
MSEK+ 
kostnad för 
vattenrening 

140-180 
MSEK+ 
kostnad för 

4-6 MSEK 

Regelbund en inta till boende, besökare och verksamhelsutövare. 
Dokumentation hos Sala kommun 

Regelbunden inta till boende, besökare och verksamhetsutövare. 
Dokumentation hos Sala kommun 
Täckning mle alltid accepterat av NV 

Detaljer knng beho" av schakt före täckning ska samordnas med krav från 
kullurmifjöenheten 

Regelbunden inte till boende, besökare och verksamhetsutövare. 
Dokumentation hos Sal a kommun 
Täckning inte alltid accepterat av NV 
Eventuella fragetecken kring praktiskt genomförande 

Detaljer kring var schakt kan ske och hur återställning ska göras ska samordnas med 

Regelbunden info till boende, besökare och verksamhetsutOvare. 
Dokumentation hos Sala kommun 
Täckning inte alltid accepterat av NV 

Eventuella frågetecken kring praktiskt genomförande Risker vid schakt? 
Detaljer kring var schakt kan ske och hur återställning ska göras ska samordnas med 
krav från 

boende, besökare och verKsamhelsutövare. 
Dokumentation hos Sala kommun 
Eventuella frågetecken kring praktiskt genomförande 
Konflikter med kulturmiljÖfrågor 
Acceptans för rening av vatten som metod? Ansvarig för drift? 

Var kan anläggning Iol<aliseras? 
tekniken? 

besökare och ve rksamhetsutövare. 
Dokumentation hos Sala kommun 
Eventuella frågetecken kring praktiskt genomförande 

Litet behov av adm. åtgärder 

Eventue1la frågetecken kring praktiskt genomförande 
Störningar och risker vid genomförande av muddring. 

Regelbunden infa till boende, besökare och verksamhelsutövare. 

Dokumentation hos Sala kommun 
inte alltid av NV 
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Atgärdsnivå O - inga åtgärder, konstaterade risker kvarstår. 

Atgärdsnivå 1 - administrativa föreskrifter, vilket kan innebära olika typer av restriktioner för hela eller delar 
av området (ex. förbudsskyltar) . Instängsling av varpupplaget vid Lillgruvan. 

Atgärdsaltemativ 2A - förutom restriktioner och begränsningar beträffande områdesanvändning inbegriper 
denna saneringsåtgärd schakt (O,5m), återfyllning, transport och deponering av den förorenade ytjorden vid 
Lillgruvans lekplats samt bostadshusen. Täckn ing med asfaltgrus och bärlager av den förorenade ytjorden 
inom Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet samt vandrarhemmet. Inom delar av centrala 
gruvområdet och vandrarhemmet ställs krav från kulturmiljöenheten på schakt (0,2 m) före etablering av 
täckning. Schaktmassor transporteras till extern anläggning för deponering. Effekterna på vattenekosystemet 
kvarstår medan hälsoriskerna inom aktuella områden min imeras. 

Atgärdsnivå 28 - utöver åtgärderna på nivå 1 innebär denna saneringsatgärd schaktning (0,5 m) och 
påföljande återfyllning, transport och deponering av förorenad ytjord inom Sala bly & hyttområdet, centrala 
gruvområdet, vandrarhemmet, Lillgruvan, bostadshusen samt parkmarksområdet. Atgärderna leder till att 
hälsoriskerna inom aktuella områden minimeras. 

Atgärdsnivå 2C - saneringsmetod enligt ovanstående åtgard samt schaktning (0,5 m), återfyllning, transport 

och deponering av muddermassor. Med åtgärdsnivåerna 2B och 2C reduceras hälsorisker. 
Spridningspotentialen (via erosion) till närliggande vattendrag reduceras även till viss mån. 

Atgärdsnivå 3 - utöver de ovanstående åtgärderna , som i första hand begränsar hälsoriskerna med 
avseende på metallexponering via damning, Intag av jord, samt konsumtion av gröda, inbegriper detta 
alternativ spridningsbegransande åtgärder i form av rening av gruvvattnet. Föreliggande åtgärdsnivå 
reducerar framtida metallkontamination samt ekotoxikolog iska effekter i Pråmån. 

Atgärdsnivå 4 - innebar minimerad spridningspotential till vattendrag från gruvområdet samt minimerade 
hälsorisker Detta alternativ inbegriper schaktning, transport, deponering och återfyl lning av 
slaggvarpsupplaget samt förstärkning av tackningen på afterskansen. 

Atgärdsnivå 5 - Förutom ovan Ingår muddring av de förorenade sedimenten i Pråmån. Med dessa åtgärder 
uppnås en hög grad av riskreduktionen - den största begränsningen med avseende på såväl hälsorisker, 
vattenmiljö- samt spridningsrisker. 

Atgärdsnivå P& V - Fristående alternativ, som omfattar asfaltering av två parkerings ytor samt delar av 
huvudvägen (Drottning Christinas väg) , som går igenom undersökningsområdet. Föreliggande 
åtgärdsalternativ minimerar hälsorisker avseende intag av ytjord samt exponering via damning inom det 
aktuella området. Viss reduktion av metallspridn ing erhålls även. 

7_2 Åtgärdernas omfattning och utformning beroende av åtgärdsmål 
Flera olika åtgärder kan bli aktuella för Sala Silvergruva. Dels kan omfattningen av åtgärderna övervägas 
och dels kan olika typer av åtgärder användas för den valda åtgärdsomfattningen. Flera åtgärder med olika 
omfattning kan användas för att åstadkomma en mer eller mindre omfattande reducering av riskerna för 
hälsa och miljö inom området. Grundläggande för åtgärdsmålen har varit att begränsa hälso-, och 
vattenmiljöriskerna med avseende på Sala Silvergruva med närområde (inkluderande gruvavfallsdeponier) 
samt begränsa spridningen av föroreningarna. Nedan ges en beskrivning av de sex åtgärdsalternativen med 
ackumulerade kostnader. 

Ritningar som redovisar vilka områden som omfattas redovisas i Bilaga A. 
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Det ska poängteras att samtliga åtgärder från och med nivå 2 måste föregås av projektering och fördjupad 
kulturmiljöutredning . 

7.2.1 Atgärdsalternativ O - Inga åtgärder 

Nollalternativet innebär att inga åtgärder vidtas och därmed föreligger inga kostnader. De konstaterade 
hälsoriskerna, ekotoxikologiska effekterna på vattenmiljön samt spridningspotentialen av föroreningarna 
kvarstår under oöverskådlig framtid . 

7.2.2 Atgärdsalternativ 1 - Områdesrestriktioner m.m. 

Fungerande områdesrestriktioner är ett sätt att begränsa risken att föroreningarna påverkar människors 
hälsa utan att några fysiska ingrepp görs i gruvområdet eller dess omgivning. Detta åtgärdsalternativ skulle 
innefatta informationsinsatser, skyltning med avseende på risk för exponering av föroreningar, samt 
instängsling av varpupplaget vid Lillgruvan. Eftersom det bedöms finnas risk för metallexponering via damm 
samt intag av jord, lokalodiad gröda och fisk bör förbudsskyltar utplaceras inom området samt att närboende 
och besökare informeras om föreliggande hälsorisker Begränsat tillträde ti ll varpupplaget samt lekplatsen 
(Lillgruvan) anses rimligt med avseende på att reducera potentiell metallexponeringen för barn via intag av 
jord. Atgärderna innebär minskad tillgänglighet för människor och begränsningar beträffande områdes- och 
markanvändning och därav reducerade hälsorisker. 

För att denna typ av åtgärder skall fungera på läng sikt krävs regelbundet återkommande 
informationsinsatser, underhåll, stängsel, m m. Kostnaden för att stängsla in varpupplaget, upprätta 
restriktioner samt de löpande ärliga kostnaderna bedöms ligga inom intervallet 1-3 Mkr. 

7.2.3 Atgä rdsalternativ 2A - Täckning av ytjord 

Denna åtgärd inbegriper täckning av ytföroreningarna inom Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet 
samt vandrarhemmet (ca 40000 m') med bärlager och hårdgörande asfaltgrus. Den exakta arean som ska 
täckas måste beslutas i samråd med kulturmiljöenheten och berörda verksamhetsutövare. Vissa områden 
inom exempelvis centrala gruvområdet får av kulturmiljöskäl inte täckas. Oljegrus. som tidigare föreslagits av 
kulturmiljöenheten som täckningsmaterial, är inget lämpligt alternativ eftersom det i dagens läge används i 
liten utsträckning och därför finns få leverantörer som kan garantera produkten. Ytterligare bör det 
poängteras att oljegrus består delvis av vägolja, som innehåller lösningsmedel vilket är mycket negativt ur 
miljösynpunkt. 

Innan utläggning av asfaltgrus ska schaktning utföras kring byggnader (0,2 m) för att bibehålla nuvarande 
marknivåer (krav från kulturmiljöenheten) samt att extra förstärkningslager (s.k. bärlager) på 15 cm bör 
läggas för att möjliggöra trafik. Föregående schakt behöver, av kulturmiljöskäl , inte ske inom Sala Bly + 

hyttan samt öppna ytor inom vandrarhemmet. Det kan poängteras att asfaltgrus har begränsad 
vattenresistens och är mera separationsbenägen än exempelvis asfalt. Därför kommer det eventuellt att 
krävas årligt underhåll av de trafikerade asfaltgrusområdena. 

Atgärdsalternativ 2A inbegriper även schaktning och återfyllnad, transport samt deponering av ytjord vid 
lekplatsen vid Lillgruvan samt bostadshusen. Vid sanering av lekplatsen vid Lillgruvan samt bostadshusen 
bör 0,5 meter av den förorenade ytjorden schaktas bort och återfyllas med lika mycket grus. De uppgrävda 
massorna, vilka klassificeras som icke-farligt avfall och utgör totalt omkring 15 000 - 20 000 ton, kommer att 
transporteras till och deponeras vid den närmast intilliggande deponin (VAFAB), som kan ta hand om dylikt 

avfall. 
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De bedömda kostnaderna avseende täckning , årliga underhållskostnader avseende asfaltgrusområden, 

schaktning, transport, deponering samt övriga kostnader (projektering, projektledning , miljökontroll) av Sala 

bly & hyttområdet, centrala gruvområdet, vandrarhemmet, lekplatsen samt bostadshusen antas uppgå till 20-

25 Mkr. 

Med föreliggande åtgärdsalternativ minimeras metallexponering via damm och intag av jord för människor 

inom aktuella delområden. Eftersom hårdgörande asfaltgrus är mera permeabelt än t.ex. asfalt kvarstår 

spridningspotentialen av metallföreningarna via avrinningsvatten till närliggande recipienter. Med detta 

saneringsalternativ kvarlämnas således de höga metallhalterna i marken inom delomradet varvid framtida 

mark- och vattenmiljörisker kvarstår. I och med att de kraftigt förorenade delomradena vid Sala Silvergruva 

åtgärdas genom täckning kan de mest akuta exponeringsriskerna för människor, som arbetar, bor eller 

besöker området, anses åtgärdade. En av de viktigaste åtgärderna för detta alternativ ar den begränsade 

metallexponeringen för barn via damning och intag av jord vid llligruvans lekplats. l andskapsbilden 

förändras även genom denna omfattande täcknings insats. 

7.2.4 Atgärdsalternativ 2B - Sanering ~ ytjord fö r dela r av om rådet 

Denna saneringsåtgärd inbegriper schaktning och återfyll nad, transport samt deponering av ytjord vid 

delområdena: Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet, vandrarhemmet, lekplatsen vid lillgruvan, 

bostadshusen samt parkmarksområdet. Vid sanering av dessa delomraden bor 0,5 meter av den förorenade 

ytjorden schaktas bort och återfyllas med lika mycket täck- och fyllnadsmassor. De uppgrävda massorna, 

vilka klassificeras som icke-farligt avfall och utgör uppskattningsvis 55 000 - 60 000 ton , kommer att 

transporteras till och deponeras vid den narmast Intilliggande deponin (VAFAB), som kan ta hand om dylikt 

avfall. 

Kostnaderna för genomförande av denna åtgard antas ligga inom intervallet 45-55 Mkr. Det bör dock 

påpekas att kostnaderr.a för deponering av avfallet tillsvidare är riktgivande då slutg ilt igt pris (kr/ton) inte 

ännu i detta fall kan faststallas (p.g.a. val av åtgärd och slutgiltig mängd avfall) . 

Med åtgärdsalternativ 2B minimeras hälsorisker för delar av området. Spridningspotentialen av 

metallföroreningarna från föreliggande område till närliggande vattendrag reduceras även. En av de 

viktigaste åtgärderna för detta alternativ är den begränsade metallexponeringen för barn via damning och 

intag av jord vid l lllgruvans lekplats. Det bör dock påpekas att endast delar av föroreningarna inom 

undersökningsområdet atgärdas med detta saneringsalternativ. 

7.2.5 Atgärdsalternativ 2C - Sanering av ytjord för hela området (exklusive 
gruvavfallsdeponier) 

Denna åtgärd inbegriper schaktning och återfyllnad, transport samt deponering av ytjord från delområdena : 

Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet, lillgruvan, vandrarhemmet, bostadshusen, parkmarksområdet 

samt av muddermassorna längs Pråmån. Mäktigheten för muddenmassorna längs Pråmån är okänd. De 

uppgrävda massorna inklusive muddermassorna (100000 - 125 000 ton) transporteras till och deponeras 

vid intilliggande deponi VAFAB. De totala kostnaderna för genomförande av denna åtgärd bedöms till 

storleksordningen 75-100 Mkr. Åter igen påverkas kostnaderna av pris för deponering. 

Med denna åtgärd minimeras hälsorisker för hela undersökningsområdet (exklusive gruvavfallsdeponierna) , 

vilket inbegriper Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet, lillgruvan, vandrarhemmet, bostadshusen, 

parkmarksområdet samt muddermassorna längs Pråmån. Reducerad metallexponering via damning och 

konsumtion av lokalt odlade grönsaker minskar avsevärt potentiella risker för människors hälsa. 
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Ekotoxikologiska effekter på markmiljön minimeras samt att spridningspotentialen av metallföroreningarna till 
närliggande vattendrag via erosion och avrinning begränsas. 

Det ska kommenteras att inga utredningar av geotekniska förhållanden längs Pråmån har gjorts. 
Genomförbarheten samt behovet av skyddsåtgärder har därmed inte kunnat bedömas. 

7.2.6 Atgärdsalternativ 3 - Rening av gruvvatten 

Tidigare undersökningar har visat att höga metallhalter förekommer i ytvattnet som strömmar ut från 
gruvområdet (Bjerking 2011). Det förorenade gruwattnet rinner sedan ut i Pråmån och vidare nedströms till 
Ekebydamm. 

Utöver åtgärdsalternativ 2C omfattar föreliggande åtgärdsalternativ rening av gruwatten. Så som anförts 
tidigare finns flera olika metoder som är tänkbara men det krävs närmare utredning och projektering av 
vilken som är lämpligast. Utredning/projektering kan endera genomföras som ett led i en anbudsprocess 
alternativt genomföras som ett separat projekt före upphandlingen. 

Då det med nuvarande underlag inte är känt vilken teknik som är relevant kan ingen detaljerad 
kostnadskalkyl upprättas. Golder har baserat på erfarenhet fran andra projekt rörande rening av gruvvatten 
gjort grova kostnadsuppskattningar. Uppskattningarna ska ses som mycket indikativa och måste klarläggas 
närmare i en projektering: 

• Det bedöms att en utredning för att hitta en lämplig vattenreningsteknik baserat på de förutsättningar 
som finns på den aktuella platsen kostar i storleksordningen 1-2 MSEK. 

• En installationskostnad för anläggningen är till stor del beroende på hur vilket val som görs. en mer 
avancerad an laggning kostar mer än en enklare men kan generera mindre mängder restprodukt som 
behöver hanteras Vilken anläggn ing som väljs beror även på de flöden som ska omhändertas och hur 
flexibel processen behöver vara med avseende på flöden. Är det pumpade flöden från exempelvis en 
underjordsgruva så är dessa troligen betydligt mer konstanta över året och med en mer likartad 
sammansattn ing än ett y1vattenfiöde. 

• Kostnaden för installation aven reningsanläggning kan variera från någon-några miljoner (enklaste 
varianten) till flera tiotals miljoner SEK (>40 MSEK) för mer avancerade och automatiserade 
anläggningar. Kostnaden är även beroende på det flöde som skall hanteras. 

• Driftskostnaden för en enkel kalkningsstation med järnsulfattillsatts kan uppskattas till storleksordningen 
1 MSEKlår. För en mer avancerad anläggning ökar trol igen driftskostnaden eftersom y1terl igare 
specialprodukter kan tillkomma (materialkostnad) samt behov av uppvärmda lokaler och mer tekn isk 
apparatur. En mer avancerad anläggning kan även kräva mer i form av övervakning och 
anläggningsstyrning, Driftskostnaden kan därmed vara högre. 

Eftersom inga tester av möjligheterna till vattenrening utförts är osäkerheten kring effektiviteten och 
kapaciteten stor. Ifall vattenreningen skulle fungera framgångsrikt skulle metallhalterna i nedströms 
recipienter på sikt kunna minska och därmed reducera ekotoxikologiska effekter i Pråmån och Ekebydamm . 

7.2.7 Atgärdsalternativ 4 - Sanering av intilliggande gruvavfallsdeponier 

Utöver åtgärdsalternativ 3 inbegriper föreliggande alternativ schaktning, återfyllnad, transport och 
deponering av slaggvarpsupplaget samt förstärkning av täckningen på afterskansen. Vid sanering av 
upplaget bör slaggvarpen schaktas bort samt 0,5 meter av underliggande jordmaterial, som sedan återfylls 
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med lika mycket grus. De uppgrävda massorna (8 000 - 10 000 ton) klassificeras som icke-farligt avfall 
medan slaggvarpen (55 000 - 60 000 ton) som farligt avfall. Massorna transporteras till och deponeras vid 
VAFAB, som kan ta hand om båda avfallstyperna. Utöver detta kommer den befintliga täckningen vid 
afterskansen att förstärkas genom ytterligare fyllnad med 0,5 meter jordmassor. De bedömda kostnaderna 
för åtgärdsalternativ 4 har uppskattats till ungefär 120- 155 Mkr. Som tidigare varierar kostnaderna beroende 
på kostnad för deponering. 

Atgärdsalternativet medför en hög risk reduktion för människans hälsa med avseende på exponering för 
damm samt intag av jord. Denna nivå minimerar även spridningspotentialen av föroreningar från mark till 
närliggande vattendrag för hela gruvområdet. Det bör dock påpekas att landskapsbilden påverkas av den 
omfattande schaktningen av slaggvarpsupplaget, vilket kan vålla problem med avseende på bevarandet av 
kulturmiljön inom området. 

7.2.8 Atgärdsalternativ 5 - Muddring av Pråmån 

Atgärdsalternativ 5 omfattar, utöver åtgärdsalternativ 4, muddring, awattning , eventuell stabilisering , 
transport och deponering av Griesbachs samt Pråmåns sediment från gruvområdet till och med inloppet vid 
Ekebydamm. Volymen har tidigare uppskattats till 2500 m'. Eftersom Golder inte har haft förutSättningarna 
för att bl.a. utvärdera ifall muddermassorna kräver stabilisering (Immobilisering av oorganiska föroreningar 
för att minska utlakning), vilken typ av awattningsmetodik som är lämpligast i föreliggande fall samt 
muddermassornas TOC- (totala mängden organiskt material) halt är osäkerheterna kring de slutliga 
kostnaderna mycket höga. Ytterligare osäkerheter som bör lyftas fram är val av muddringsmetodik, i 
föreliggande fall antas gräv- alternativt sugmuddrIng vara de mest lämpligaste metoderna. 

De metallförorenade sedimenten bedöms kunna muddras genom grävning efter att ån sektionsvis har 
torrlagts. Ett annat alternativ, som I föreliggande fall även bedöms lämpligt, är sugmuddring och awattning 
av sediment vilket medför att ingen torrläggning av Pråmån skulle behövas (om inte hänsyn till kulturmiljön 
kräver detta) . Vid både gräv- och sugmuddring krävs avvattning samt eventuell stabilisering av 
muddermassorna . 

Vid grävmuddring skulle en mindre och smidigare typ av grävmaskin (bobcat) med slutna gripskopor 
användas för att enk lare slippa åt sedimenten vid Pråmån. Alternativt skulle sugmuddring kunna vara ett 
lämpligt alternativ ifall området är svårtillgängligt och därmed svårt att komma åt sedimenten med 
grävmaskin. Dock, beroende på val av muddringsteknik varierar mängden vatten från sedimenten avsevärt. 
Vid sugmuddring kan man t.ex. förvänta sig 4-5 gånger större mängd vatten som bör renas förrän det kan 
ledas ut i recipienten . Val av awattningsmetodik samt stabiliseringsteknik kan i nuläget inte bedömas 
eftersom Golder inte har haft möjlighet att utvärdera detta. Ytterligare undersökningar bör således utföras för 
att det skall vara möjligt att ge en mera konkret och realistisk strategi samt kostnadsuppskattning för 
åtgärdsalternativ 5. En preliminär och mycket grovt uppskattad kostnad är 140- 180 Mkr. 

Atgärdsalternativet ger en mycket hög risk reduktionen för hälsorisker med avseende på metallexponering via 
damm, intag av jord, konsumtion av grödor och fisk, risker för vattenmiljön i Pråmån samt spridningen av 
metaller till nedströms områden. 

7.2.9 Fristående åtgärdsalternativ P&V - asfaltering av parkeringsytor och 
huvudväg 

Atgärdsalternativ P&V, som är ett fristående alternativ, omfattar asfaltering av två parkeringsytor samt delar 
av huvudvägen, Drottning Christinas väg. Parkeringsytorna (ca 3 500 m') är belägna invid bostadshus i den 
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östra delen av undersökningsområdet samt i den södra delen av parkmarksområdet, se Figur 2. Den delen 
av huvudvägen (ca 4 000 m') som inbegrips i föreliggande alternativ framgår i Figur 2. 

/ 
/ 

/ 

( 

/ 

TECKENFÖRKLARING 

_ Parkeringsytor och vag 

o 50 100 m AN 
LI --:-,----,--1 _,---,I 
RT902.&goflV 

Figur 2: Utbredmrlg av väg samt de två parkeringsytor som omfattas av åtgärdsalternativ P&V (grönmarkerat område) . 

Täckningen utförs förslagsvis i form av utläggning av geotextil på avjämnad markyta varpå ett 0,3 m mäktigt 
förstärkningslager och 0,1 m bärlager, bestående av krossmaterial anläggs. Geotextil används 
huvudsakligen för att separera och/eller avskilja förorening och ovanliggande lager. Förstärkningslager bör 
anläggas för att möjliggöra trafik på vägen/parkeringsytorna. Ovanpå bärlagret läggs asfalt med en 
mäktighet på 0,06 m med fall mot omkringliggande diken. 

Föreliggande fristående åtgärdsalternativ reducerar hälsorisker kopplade till direkt exponering via oralt intag, 
kontakt samt damning inom aktuella delområden. De uppskattade kostnaderna för genomförandet av det 
fristående åtgärdsalternativet P&V bedöms ligga inom intervallet 4-6 Mkr. 
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RISKVÄRDERING SALA SILVERGRUVA OCH pRAMAN 

1.0 INLEDNING 
Sala kommun (kommunen) agerar huvudman för huvudstudien av Sala silvergruva och Pråmån. Kommunen 
har anlitat Golder Associates AB (Golder) för att upprätta åtgärdsutredning och riskvärdering. I föreliggande 
handling redovisas arbetet med riskvärderingen. Riskvärderingen har drivits av projektgruppen bestående av 
kommunen, Länsstyrelsen i Västmanlands län (länsstyrelsen) och Golder. Förankring av arbetet har skett 
inom kommunens arbetsgrupp "Miljödialog Gruvan" samt kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen, 
verksamhetsutövare och fastighetsägare . Beslut om åtgärd har tagits av kommunstyrelsen vid möte DATUM. 

2.0 SYFTE 
Syftet med denna rapport är att redovisa förankrings- och beslutsprocessen samt underlagen och motiven 
för slutligt val av efterbehandlingsalternativ avseende Sala silvergruva och Pråmån. Rapporten innehåller 
även en kort sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning. För mer omfattande redogörelse av 
de resultat som framkommit under arbetets gång hänvisas till huvudstudiens övriga rapporter (se 
referenslisfa). 

I riskvärderingen utvärderas måluppfyllelse, tekniska och ekonomiska aspekter samt allmänna och enskilda 
intressen för de olika åtgärdsalternativ som åtgärdsutredningen visat är lämpliga. Baserat på detta dras 
slutsatser som ska vägleda det fortsatta arbetet med efterbehandlingen av det förorenade området. Ett 
åtgärdsalternativ med en bestämd ambitionsnlva väljs. 

3.0 SAMMANFA T ING A I I "<BEDÖMNINGEN 
I följande kapitel ges en kort sammanfattning av riskbedömningen. 

3.1 Sammanfattning av hälso ! kbedömning 
Nedan lämnas en kortfattad sammanfattning av resultaten från tidigare genomförd riskbedömning (Envipro, 
2007) som är av betydelse för åtgärdsutredningen . Efter Envipro (2007) har vissa kompletterande 
utredningar gjorts De slutsatser som påverkas av dessa kompletteringar redovisas i nästa kapitel. 

• Ett stort antal skyddsobjekt, som kan exponeras för föroreningarna har identifierats. Skyddsobjekten 
omfattar såväl människor som miljö. Jämförelser med tidigare beräknade platsspecifika 
referenskoncentrationer (Envipro 2007) visar att risker för människor kan föreligga med framförallt den 
kontaminerade ytjorden inom hela undersökningsområdet (Error! Reference source not found .). 
Riskerna är kopplade till intag av jord och grönsaker samt exponering för damm . Arsenik och bly är de 
element som bedöms vara problematiska. För båda elementen finns halter tillgängliga för upptag i 
människans mag-tarmkanal i den kontaminerade ytjorden inom undersökningsområdet. För arsenik 
föreligger risker om hänsyn tas till cancerrisken, d.v.s. en livslång exponering för föroreningen. 

• Barn, som exempelvis vistas på lekplatsen vid Lillgruvan, kan anses tillhöra den största 
exponeringsgruppen med avseende på direkt exponering via intag av förorenad jord. Eventuella risker 
bedöms vara främst kopplade till förhöjda halter av bly. 

• Risker för människor bedöms även finnas genom intag av grönsaker som odlats i kontaminerad jord . 
Tidigare utredning av bly och kadmium i grönsaker som odlats i Sala har påvisat förhöjda halter. 
Sannolikheten för mätbara hälsoeffekter bedömdes dock som liten men det rekommenderas ändå att 
boende inte bör grunda större delen av sin konsumtion av grönsaker på hemodlat, framförallt inte på 
platser där förhöjda halter kan misstänkas. 
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• Riskerna för människor med varp , slaggvarp , aftersand och sediment bedöms som betydligt mindre 

jämfört med den kontaminerade ytjorden . För varp och slaggvarp finns visserligen halter över 
beräknade referenskoncentrationer vad gäller intag. Dock förekommer både varpen och slaggvarpen 
huvudsakligen i en fraktion , sten och block , som inte är speciellt lätt att få i sig och riskerna bedöms 

därmed som små. Vad gäller afterskansen har inga halter över beräknade hälsoriktvärden påvisats . 

• För sedimenten uppvisar endast enstaka prov halter över referenskoncentrationerna. Då sedimenten 
ligger under vatten bedöms riskerna för människor vara små. Sedimentens betydelse för hälsoriskerna 
bedöms primärt vara kopplade till ackumuleringen av kvicksilver i fisk , som människor konsumerar (se 

kommande stycke). 

• För muddermassorna vid Pråmåns kanter visar jämförelsen med referenskoncentrationerna att risker 
kan föreligga vid intag genom munnen. Detta gäller arsenik, bly och kvicksilver. Risker bedöms även 

kunna föreligga med intag av grönsaker som odlats i muddermassorna. 

3.2 Uppdatering av riskbedömning rörande spridning och Pråmån 

Nedan redovisas en uppdatering av riskbedömningens slutsatser baserat på Bjerkings provtagning samt 
Golders utvärdering. Utredningarna omfattade inte några kompletteringar rörande risker för hälsa inom 

gruvområdet eller muddermassorna, varför nedan sammanställning endast kopplas ti ll riskbedömningens 
slutsatser som berör Pråmån. 

• Belastningen av metaller till Pråmån från landbaserade källor inom gruvområdet. De 
kompletterande undersökningarna har omfattat provtagning av grundvatten inom gruvområdet. 
Undersökningarna visar att strömningsriktn ingarna är svårtolkade samt att vissa provplatser uppvisar 

höga halter av zi nk, kadmium m fl metaller På grund av den svårtolkade strömningsbilden är det 

fortsatt svårt att avgöra grundvattnets inverkan på belastningen av metaller till Pråmån. Pumpvattnet 
har inte provtagits de senaste åren. Sedan tidigare misstänks att pumpningen står för ett tillskott av 

metaller, vilket ger en lokal förhöjning. I relation till de påslag som sker efter hyttområdet och Sala bly är 

dock tillskottet litet. Golders bedömning är i dagsläget att det är svårt att utreda åtgärder för 
grundvattenspridningen inom stora delar av gruvområdet när det är okänt vilket bidraget är samt var 

betydande grundvattenströmmar går inom området. Tidigare utredning har pekat att de mängdmässigt 

största påslagen sker till Pråmån direkt efter hyttområdet. Golders bedömning är att de kompletterande 
utredningarna indikerar samma slutsats . Primärt bedöms det vara tillflödet i YV4 som står för det största 
bidraget. vilket således Golder bedöms vara den möjlighet där det är tekniskt och praktiskt möjligt att 

utreda åtgärder utan att göra omfattande grundvattenutredningar. Vidare ses att för vissa element sker 
en kontinuerlig ökning längs med ån, vilket kan förklaras med tillskott från andra källor så som 

afterskansen, slaggvarpen, muddermassorna längs ån samt sedimenten. Utvärderingen av Bjerkings 

data har inte kunnat peka ut en enskild källa. Förmodligen är det en kombination av flera som är 
bidragande. 

• Sedimentens betydelse som källa till spridning av metaller i vattensystemet. Provtagn ingar av 

ytvatten visar på förhållandevis höga halter av flera metaller i Pråmån. Ut från Ekeby damm är halterna 
generellt lägre, dvs Ekeby damm fungerar som en fälla. Flertalet av metallerna (exempelvis zink) 

förefaller primärt transporteras i löst fas, undantag är bly och kvicksilver som företrädesvis transporteras 

i partikelbunden fas . Detta stämmer väl med undersökningen av porvatten som indikerar höga lösta 
zinkhalter. Golder bedömer att diffusion av löst zink kan vara en faktor som bidrar med metaller till 

Pråmån och Ekeby damm vilket måste tas hänsyn till vid bedömning av tekniska möjligheter till åtgärd. 

Undersökningen av sedimentfällor har påvisat höga halter av kvicksilver, bly och zink . Detta tolkar 
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Golder som en indikation på omrörning av sedimenten vilket kan vara en bidragande orsak till spridning 

i ån men också en faktor som motverkar en naturlig återhämtning. Detta stämmer väl med att halterna i 
ytsedimenten fortsatt är höga för flera metaller. Halterna är dock lägre i sedimentfällematerial, vilket 

tolkas som att resuspension inte är den enda orsaken till spridningen: Förmodligen är upplagrade 
muddermassor en bidragande orsak. Vidare är detta en indikation på att enklare täckning av 
sedimenten inte kommer vara en framgångsrik metod för åtgärd, om muddermassorna är en 

bidragande orsak kommer spridningen därifrån medföra att sedimenten återkontamineras. De höga 

halterna i sedimenterande material Ekeby damm kan vara en effekt av resuspension i dammen 
alternativ! en hög belastning av partikelbundna ämnen. Sannolikt är den första förk laringen troligast 
med tanke på att halterna i dammens ytliga sediment är höga. Golders tolkning är därmed att en 

naturlig återhämtning av Ekeby damm inte är att förvänta. Undersökningen av metylkvicksilver i 
sedimenten indikerar halter som är högre än vad som naturligt kan förväntas i sediment. Detta är dock 

rimligt med tanke på att det totala innehållet av kvicksilver är högt, således är metylenngsgraden inte 
anmärkningsvärt hög. Undersökningen av fisk indikerar halter av kvicksilver i abborre som överskrider 

livsmedelsverkets gällande gränsvärde för konsumtion (0 ,5 mg/kg) . Således bedömer Golder att det 
finns motiv för riskreduktion kopplat till kvicksilverhalterna i fisk. Före beslut bör det klargöras huruvida 

abborre konsumeras eller om det är den inplanterade ädelfisken som primärt ska skyddas. Data saknas 

idag avseende upptaget av kvicksilver i ädelfisk. 

• Muddermassorna (som finns upplagrade längs med Pråmån) och spridningen till Pråmån. Nu 
genomförd undersökning indikerar att det för vissa metaller sker ett kontinuerligt påslag av metaller 

längs Pråmån. En av orsakerna bedöms vara muddermassorna. Baserat på föreliggande utredningar 
kan det inte dras någon entydig slutsats om det är sedimenten eller muddermassorna som är den 

primära orsaken. Vad gäller partikelbunden spridning indikerar jämförelsen mellan 

sedimentfällematerial och ytsediment att resuspensionen inte behöver vara den primära orsaken. Vad 
gäller lösta halter, som är den dominerande formen för flertalet metaller kan orsaken vara dels diffusion 

(frisättn ing av lösta metaller till sedimentens porvatten) eller spridning via grundvatten. För att utreda 
detta krävs att grundvattenrör installeras i muddermassorna. Vad gäller muddermassorna kan det 

konstateras , oaktat resultatet aven sådan undersökning, att åtgärder motiveras av riskerna för 
människors hälsa vid direktexponering. 

3.3 Behov av riskreduktion 
Baserat på ovan definieras behovet av riskreduktion enligt följande: 

• Hälsoriskerna kopplade till exponering för arsenik och bly i ytlig jord inom Sala bly och hyttområdet, 
centrala gruvområdet, parkmarken, bostadsmarken, lillgruvan, vandrarhemmet, parkeringsytorna samt 

delar av Drottning Christinas väg . Prioriterat är områden som inte är täckta eller hårdgjorda samt 

lekplatser där barn vistas (exempelvis "mini· gruvan"). 

• Förekomsten av förhöjda kvicksilverhalter i fisk i relation till livsmedelsverkets gällande gränsvärden för 
konsumtion. 

• Spridningen av metaller till Pråmån och Ekeby damm. Prioriterat är de stora påslagen som sker vid 
hyttområdet samt från landbaserade områden med ett väldefinierat grundvattenflöde (alternativ! ytlig 
avrinning) till ån (gäller primärt afterskansen och slaggvarpsupplaget). Riskreduktion är enligt tidigare 

även motiverat för pumpvattnet på grund av det lokala haltpåslaget. 
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• Sedimenten i Pråmån som en källa till spridning av partikelbundna och lösta metaller till Ekeby damm 

samt även till fisk. Mätningar med sedimentfällor indikerar att sedimenten rörs om och därmed kan 

ingen naturlig återhämtning förväntas . 

• Muddermassorna som finns upplagrade längs Pråmån med förhöjda metallhalter som innebär en risk 

för människors hälsa. Det förmodas också att muddermassorna är en källa som bidrar till det 

kontinuerliga påslaget av metaller till Pråmån, både lösta och partikelbundna metaller. 

4.0 SAMMANFATTNING AV ATGÄRDSUTREDNING 
I följande avsnitt sammanfattas kort den åtgärdsutredning som utförts. 

4.1 Övergripande åtgärdsmål 
Följande övergripande åtgärdsmål har formulerats i samråd med kommunen och länsstyrelsen: 

• Riskerna för människor (boende, besökare och yrkesverksamrna) med den kontaminerade ytjorden 

inom de centrala delarna, hyttområdet och Sala Bly ska minimeras. 

• Riskerna för boende i Sala med de förhöjda metallhalterna i muddermassorna ska minimeras. 

• Fisk som konsumeras från Ekeby damm ska vara tjän lig som föda. 

• Belastningen av metaller till Pråman från källor inom Sala silvergruva ska minska. 

• Spridningen av metaller från Pråmån till nedströms vattensystem ska minska. 

• Atgärder som vidtas inom fornminnes- och kulturskyddade områden ska utföras med minsta möjliga 

åverkan så att kulturmiljön bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

4.2 Atgärdsalternativ 
Förutom nollalternativet har fem olika åtgärdsalternativ utretts. För alternativ 2 har en uppdelning i olika 

delaiternativ A, B och C gjorts. De tre alternativen syftar alla till att reducera hälsoriskerna men har olika 

omfattning och olika grad av maluppfyllelse. En sammanfattning av de olika åtgärdsalternativen lämnas 

nedan. För en fullständig redogörelse hänvisas till Golder Associates AB (2012) . Kartor som redovisar 

delområden och föroreningsutbredning presenteras i Bilaga A. 

Atgärdsnivå O - inga åtgärder, konstaterade risker kvarstår. 

Atgärdsnivå 1 - administrativa föreskrifter, vilket kan innebära olika typer av restriktioner för hela eller delar 

av området (ex. förbudsskyltar). Instängsling av varpupplaget vid Lillgruvan. 

Atgärdsafternativ 2A - förutom restriktioner och begränsningar beträffande områdesanvändning inbegriper 

denna saneringsåtgärd schakt (0,5m) , återfyllning , transport och deponering av den förorenade ytjorden vid 

Lillgruvans lekplats samt bostadshusen. Täckning med asfaltgrus och bärlager av den förorenade ytjorden 

inom Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet samt vandrarhemmet. Inom delar av centrala 

gruvområdet och vandrarhemmet ställs krav från kulturmiljöenheten på schakt (0,2 m) före etablering av 

täckning. Schaktmassor transporteras till extern anläggning för deponering. Effekterna på vattenekosystemet 

kvarstår medan hälsoriskerna inom aktuella områden minimeras. 

Atgärdsnivå 28 - utöver åtgärderna på nivå 1 innebär denna saneringsåtgärd schaktning (0,5 m) och 

påföljande återfyllning , transport och deponering av förorenad ytjord inom Sala bly & hyttområdet, centrala 
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gruvområdet, vandrarhemmet, Lillgruvan, bostadshusen samt parkmarksområdet. Atgärderna leder t ill att 

hälsoriskerna inom aktuella områden minimeras. 

Atgärdsnivå 2C - saneringsmetod enligt ovanstående åtgärd samt schaktning (0,5 m) , återfyllning , transport 

och deponering av muddermassor. Med åtgärdsnivåerna 28 och 2C reduceras hälsorisker. 

Spridningspotentialen (via erosion) till närliggande vattendrag reduceras även till viss mån. 

Atgärdsnivå 3 - utöver de ovanstående åtgärderna, som i första hand begränsar hälsoriskerna med 

avseende på metallexponering via damning, intag av jord, samt konsumtion av gröda, inbegriper detta 

alternativ spridningsbegränsande åtgärder i form av rening av gruvvattnet. Föreliggande åtgärdsnivå 

reducerar framtida metallkontamination samt ekotoxikologiska effekter i Pråmån. 

Atgärdsnivå 4 - innebär minimerad spridningspotential till vattendrag från gruvområdet samt minimerade 

hälsorisker. Detta alternativ inbegriper schaktning, transport, deponering och återfyllning av 

slaggvarpsupplaget samt förstärkning av täckningen på afterskansen. 

Atgärdsnivå 5 - Förutom ovan ingår muddring av de förorenade sedimenten i Pråmån. Med dessa åtgärder 

uppnås en hög grad av riskreduktionen - den största begränsningen med avseende på såväl hälsorisker, 

vattenmiljö- samt spridningsrisker. 

Atgärdsnivå P& V - Fristående alternativ, som omfattar asfaltering av två parkeringsytor samt delar av 

huvudvägen (Drottning Christinas väg), som går igenom undersökningsområdet. Föreliggande 

åtgärdsalternativ minimerar hälsorisker avseende intag av ytjord samt exponering via damning inom det 

aktuella området. Viss reduktion av metallspridning erhålls även. 

5.0 FÖRANKRINGSPROCESS 
Förankringsprocessen redovisas i följande avsnitt. 

5.1 Organisation 
Riskvärderingen har drivits inom Sala kommuns särskilda grupp för genomförandet av projektet, "Miljödialog 

Gruvan". Underlag för gruppens arbete har tagits fram av representanter från kommunen , länsstyrelsen och 

Golder. En sammanställning av engagerad personal redovisas nedan. 

Miljödialog Gruvan Länsstyrelsen i Golder Associates AB 
Västmanlands län 

Jenny Sivars, projektledare Jonas Söderlund Henrik Eriksson, 

uppdragsledare 

Jan- Olof Friman, Sari Välimaa 

kommunchef 

Göran Akesson , teknisk Anna Karlsson 

chef 

Magnus Gunnarsson, Karin Skattegård 

miljöchef 

Maria Rosenb lad , 

miljöinspektör 
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Linda Claesson/Pelle 

Johansson, 

informationsansvarig 

5.2 Genomförande 
Under projektets genomförande har följande möten hållits : 

• 29 februari 2012. Inledande diskussionsmöte med representanter från kulturmiljöenheten vid 

länsstyrelsen. 

• 3 april 2012. Nytt möte med representanter från kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen för diskussion om 

åtgärdsalternativ. Vid mötet vidtogs även en rundvandring över området för att diskutera skyddsbehov, 

utredningsbehov mm. 

• 25 april 2012. Möte i Miljödialog Gruvan för diskussion om upplägget för riskvärderingen 

• 15 juni 2012. Möte med representanter från Miljödialog Gruvan för presentation av åtgärdsalternativ. 

Separata möten hölls därefter med Sala silvergruva AB, Blybäraren HB + Svensk Mark- och 

byggnadsanalys AB. 

• 5 september 2012. Möte med representanter från kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen för inhämtade av 

detaljerade synpunkter på åtgärdsalternativen 

• 17 oktober 2012. Möte i Miljödialog Gruvan för att diskutera åtgärdsalternativen och fortsatt 

riskvärdering. 

• 27 november 2012. Möte med Matz Halvarsson, fastighetsägare Silvergruvan 1 :46. Halvarsson berörs 

endast av föreslagna åtgärder i egen trädgård. Då massor redan skiftats ut alt planeras att skiftas ut 

anser Halvarsson att åtgärder inte är motiverade. 

• 27 november 2012. Information i KSLU . 

• 19 mars 2014. Avslutande riskvärdering inom Miljödialog Gruvan samt möte med länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet. 

• 12 juni 2014. Avslutande riskvärderingsmöten med Sala silvergruva AB, Blybäraren HB + Svensk Mark

och byggnadsanalys AB. 

• 26 juni. Telefonmöte med länsstyrelsens kulturmiljöenhet med anledning av upprättat utlåtande. 

• 18 november 2014. Information till KSLU om projektgruppens förordade alternativ och fortsatt hantering 

av ärendet. 

• XX november/december. Beslut i KS . 

Minnesanteckningar från möten samt kulturmiljöenhetens utlåtande redovisas i Bilaga B. 

5.3 Media 
Den 15 juni 2012 visade ett inslag på Tvärsnytt. Sala Allehanda publicerade den 18 juni en artikel om 

pågående arbete. 
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6.0 RISKVÄRDERING 

6.1 Upplägg 
I en riskvärdering vägs alla aspekter som bedöms ha betydelse för om en efterbehandlingsåtgärd skall 

utföras mot varandra. Aspekter kan vara miljörelaterade, praktiska, ekonomiska, sociala m.m. Värderingen 
ska leda fram till ett val av om och vilka åtgärder som bör vidtas. För Sala silvergruva och Pråmån har 

metodiken med en beskrivande riskvärdering valts. En så kallade riskvärderingsmatris (se Bilaga C) har 
upprättats för att beskriva konsekvenser av olika åtgärdsförslag. Beskrivningarna av konsekvenser av de 
olika åtgärderna för olika intressen har "poängsatts" i form aven fyrgradig färgskala som redovisar från 
"bäst" (grönt) till "sämst" (rött) för det aktuella kriteriet. 

Mycket bra / obetydlig 

Bra /Iiten 

Måttlig 

Dålig /hög/omfattande 

I åtgärdsutredningen har sammanlagt fem olika alternativ föreslagits. De fem alternativen tillsammans med 
nollalternativet har utvärderats inom ramen för riskvärderingen . 

6.2 Kriterier tör riskvärdering 
Vid val av åtgärdsalternativ har hänsyn tagits till 15 olika kriterier omfattande tekniska, ekonomiska, legala, 

kulturella och sociala aspekter. En sammanfattning av värdering redovisas i Bilaga C (riskvärderingsmatris) . 
En beskrivning av hur värderingen gjorts för respektive kriterium framgår av följande avsnitt. 

Kostnad 

Kriteriet omfattar en värdering av den totala åtgärdskostnaden för respektive alternativ. Kostnaderna för 

åtgärdsalternativ 1-5 ligger i spannet 1-180 Mkr. För samtliga åtgärdsalternativ tillkommer kostnader för 
arkeologiska utredningar och undersökningar samt för vattenrening. Vid värdering har kostnader som 

understiger 10 Mkr ansetts som, i sammanhanget, mycket låga. Kostnader upp till 30 Mkr har bedömts vara 
låga. Kostander över 100 Mkr anses vara mycket höga. För nollalternativet bedöms kostnaden idag vara 

mycket låg, men det kan inte uteslutas att kostnaderna kan komma att bli höga på sikt. 

Genomförandetid 

Värdering av genomförandetid görs med avseende på hela åtgärdsskedet, dvs. förberedelser, 
anmälan/tillstånd, fysiska åtgärder, efterkontroll och uppföljning. Tiden har uppskattats baserat på 

erfarenheter. Osäkerheter är främst tid för en eventuell tillståndsansökan (vattendom). Genomförandetid på 
mindre än 2 år anses i sammanhanget vara mycket bra . För det högsta alternativet bedöms 

genomförandetiden vara mer än 10 år, vilket har bedömts vara dåligt. Övriga alternativ har 

genomförandetider däremellan, 2-8 år, vilket bedöms variera mellan bra och måttlig . 

Miljöprövning 
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RISKVÄRDERING SALA SILVERGRUVA OCH pRAMAN 

Genomförandetiden påverkas i hög grad av den juridiska prövningen. Vid värderingen tas hänsyn till vilka 

typer avanmälningar och tillstånd som kommer att krävas samt vilka faktorer som är mest kritiska för en 
lyckad miljöprövning. För nollalternativet och alt 1 behövs ingen prövning, vilket bedöms vara mycket bra. Alt 

2 samt P&V omfattas enbart av saneringsanmälan (bedöms vara bra) . Övriga alternativ kräver miljötillstånd, 
vilket bedömts som måttligt. 

Riskreduktion 

Kriteriet omfattar en värdering av vilka risker som reduceras, med koppling till riskbedömningens slutsatser. 
Mycket dålig riskreduktion erhålls för nollalternativet och alt 1. Maximal riskreduktion erhålls först på nivå 5. 

Långtidsverkan och beständighet 

Detta kriterium avser en värdering av riskbilden som kvarstår efter genomförda åtgärder och åtgärdernas 
beständighet i det långa perspektivet (>10 år) . Vid värderingen tas även hänsyn till det framtida behovet av 

tillsyn och underhållsplaner. Värderingen avser även begränsningar i markanvändning (med koppling till 

planlagd användning) efter att åtgärder genomförts. Det ska konstateras att kriteriet har värderats utifrån de 
platsspecifika förutsättningarna, dvs. det är inte möjligt att nä en helt långtidsbeständig åtgärd i aktuellt fall. 

Av detta skäl anses alt 5 ha en bra långtidsverkan. Övriga alternativ, utom noll och ett anses ha en måttlig 

långtidsverkan. 

Miljö· och hälsorisker under genomförande 

Värderingen avser de risker som själva åtgärderna medför, för omgivningen och människor inom 
arbetsområdet. Nollalternativet innebär självklart inga risker. Alternativ 2A och B innebär måttliga risker, 

medan 2C och högre innebär större risker vilket främst kopplar till åtgärder längs Pråmån. Alt 5 innebär 

mycket stora risker pga muddringen i ån. 

Kontroll och uppföljning 

Detta kriterium avser den kontroll som huvudmannen måste utföra under och efter genomförd åtgärd. Alt 1 
bedöms ha stort uppföljningsbehov eftersom det regelbundet måste kontrolleras att administrativa rutiner 

följs. Alt 2 bedöms ha litet behov av kontroll , främst provtagningsinsatser under åtgärd. Alt 3 och högre 
bedöms ha mycket stort uppföljn ingsbehov pga vattenreningen. 

Resursförbrukning 

Detta avser en kvalitativ bedömning av resursbehovet i form av transporter och ersättningsmassor. 

Nollalternativet och alternativ 1 behöver inte vidare kommenteras. Övriga alternativ har graderats från låg till 

mycket hög beroende på omfattningen på åtgärden. 

Atgärdsmål 

Atgärdsmål avser en kvalitativ bedömning av den måluppfyllelse som erhålls med respektive alternativ. 
Värderingen tar sin utgångspunkt från de övergripande åtgärdsmålen som har formulerats . Nollalternativet 

och alt 1 har en mycket dålig uppfyllelse av målen. Från alt 2C och uppåt erhålls en bra till mycket bra 
uppfyllelse. Maximal måluppfyllelse erhölls enbart med alt 5. 

NV:s krav och principer 

Naturvårdsverket har lyft fram ett antal grundläggande krav och principer som bör vara vägledande när en 

efterbehandlingsåtgärd ska väljas (Kvalitetsmanual för efterbehandling - utgåva 4, 2008) . Exempel på 
sådana aspekter är att åtgärden bör reducera miljö· och hälsoriskerna så långt det är tekniskt möjligt och 
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ekonomiskt rimligt, att åtgärden bör vara avengångskaraktär eller att åtgärden bör utföras så att den 
planerade framtida markanvändningen begränsas så lite som möjligt. De föreslagna åtgärdsalternativen 

bedöms utifrån hur väl de överensstämmer med de givna aspekterna. Atgärder som syftar till att reducera 
akuta risker och förhindra allvarliga föroreningssituationer bör ofta prioriteras. Värderingen har tagit hänsyn 

till objektets förutsättningar, dvs. det har inte bedömts realistiskt att med långtidsbeständiga åtgärder 
reducera riskerna. Av detta skäl värderas alt 5 till en mycket god överenstämmelse med principerna. 
Nollalternativet och alt 1 har en mycket dålig överenstämmelse. Alt 2 och 3 har en måttligt god 

överenstämmelse medan 4 värderats till god. 

Miljömål 

Riksdagen har fattat sexton miljömål av vilka "Giftfri miljö', ' God bebyggd miljö·, "Ett rikt växt och djurliv" och 

"Levande sjöar och vattendrag' bedöms vara relevanta för Sala silvergruva och Pråmån. Värderingen 

omfattar hur väl föreslagna åtgärder uppfyller de fastlagda nationella och lokala miljömålen. Målens 
uppfyllandegrad ökar med ökande ambitionsnivå. Ju mer förorenade massor som avlägsnas desto mer ökar 

möjligheterna till att målen kan nås för Sala silvergruva och Pråmån. Inget alternativ erhåller en mycket god 

uppfyllandegrad, detta då det i samtliga fall kvarlämnas stora volymer föroreningar. Alt 5 erhåller en god 
uppfyllandegrad då det är den mest omfattande åtgärden. 

Kulturmiljö 

Sala silvergruva och Pråmån utgör ett stort sammanhängande fornminnesområde med mycket höga 

skyddsvärden. I samråd med representanter från kulturmiljöenheten har möjligheterna till åtgärder 
diskuterats kontinuerligt under projektet. Behovet av utredningar och skyddsåtgärder för va~e 

åtgärdsalternativ har diskuterats med utgångspunkt från kulturmiljöaspekter. Kritiskt för kulturmiljön är 

parkmarken och trädgårdarna. Av detta skäl erhåller åtgärder på alt 2B och uppåt en mycket dålig 
överensstämmelse. Om dessa exkluderas blir bedömningen en annan (se Bilaga D) och högre alternativ 

erhåller i likhet med 2A en god till mycket god överensstämmelse. 

Turism 

Sala silvergruva är ett särskilt turistmål med en hög aktivitet. Vidare finns vandrarhem inom området. 
Atgärdernas påverkan på möjligheterna att bedriva turismverksamhet har diskuterats i samråd med berörda. 

I likhet med kulturmiljön är parkmarken och trädgårdarna väsentliga . Detta leder till att åtgärder på alt 2B och 
uppåt en mycket dålig överensstämmelse. Om dessa exkluderas blir bedömningen en annan (se Bilaga D) 

och högre alternativ erhåller i likhet med 2A en god till mycket god överensstämmelse. Administrativa 

restriktioner bedöms som mycket dåligt för turismverksamheten. 

Verksamhetsutövare 

Förutom turism bedrivs annan verksamhet inom området. Atgärdernas påverkan på möjligheterna att bedriva 
verksamhet har diskuterats i samråd med berörda. Kritisk fråga är om hårdgörning ska föregås av schakt. 

Atgärder som omfattar schakt bedöms som mycket dåliga. Enbart hårdgörning, dvs alt 2A bedöms som 

mycket bra och främjande för verksamheten . 

7.0 VAL AV ATGÄRDSALTERNATIV 
Baserat på ovan redovisas riskvärdering föreslår projektgruppen följande: 

• Att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för fortsatta arbeten avseende åtgärder inom Sala 

silvergruva samt Pråmån. 
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• Att kommunen ansöker om medel från Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, som på sikt syftar till att 

vidta åtgärder enligt följande, vilket motsvarar åtgärdsalternativ 2A+muddermassorna längs Pråmån + 
3+4+5+ del av P&V): 

• Hårdgörning medelst asfalt och/eller asfaltsgrus inom Sala Bly och Hyttan, vandrarhemmet, 
centrala området samt en av parkeringsplatserna (den vid värdshuset asfalteras inte) och väg 

• Hårdgörning medelst asfalt och/eller asfaltsgrus efter föregående schakt inom delar av 
vandrarhemmet och centrala området som ligger i nära anslutning till byggnader 

• Schakt och externt omhändertagande av muddermassor längs Pråmån 

• Rening av vatten från gruvområdet 

• Schakt och externt omhändertagande av slaggvarp 

• Förstärkt täckning av afterskansen 

• Muddring av förorenade sediment i Pråmån 

• Upprättande av administrativa restriktioner för områden där åtgärder inte görs, dvs. parkmarken och 

bostadshuset samt områden där täckning av förorenade massor sker (centrala området, 
vandrarhemmet och Sala Bly + Hyttan). 

• Motivet till omfattningen ovan är Miljödialog Gruvans inställning till att ta ett helhetsgrepp om 
föroreningsproblematiken kopplat till Sala silvergruva. Föreslagna åtgärder är de som så långt det är 
möjligt reducerar identifierade risker och också ligger i linje med vad kulturmiljöenheten , 

verksamhetsutövare, turismverksamheten och närboende anser är relevant och realistiskt att 

genomföra. Genom att exkludera parkmarken och trädgårdarna från planerade åtgärder samt att 
begränsa schaktning före hårdgörning till nära byggnader inom centrala området och vid 

vandrarhemmet så anpassas insatserna till önskemål och synpunkter vad gäller kulturmiljö, 

turismverksamheten och verksamhetsutövare. Utfallet belysas aven reviderad riskvärderingsmatris i 
Bilaga D. I matrisen redovisas även uppdaterade kostnader. 

• Då ovan nämnd omfattning är förhållandevis stor och kommunens kapacitet att hantera ett projekt av 
den här digniteten är begränsad föreslås ett stegvist förfarande där åtgärder prioriteras i 

angelägenhetsgrad. Vidare kvarstår vissa osäkerheter rörande det tekniska genomförandet vad gäller 

några föreslagna åtgärder. För dessa förordas att förprojektering görs som ett inledande steg för att 
därefter på nytt återkomma med ansökan om medel för efterbehandling. 

• Av ovan angivna aktiviteter föreslås att följande prioriteras för åtgärd: hårdgörning av ytor inom Sala Bly 
och Hyttan , vandrarhemmet, centrala området samt parkeringsplats och väg , schakt av slaggvarp samt 

förstärkning av afterskansen. 

• Av ovan nämnda aktiviteter föreslås att följande förprojekteras: schakt av muddermassor längs Pråmån, 
vattenrening samt muddring av Pråmåns sediment. 

• För samtliga ovan nämnda aktiviteter finns detaljer rörande genomförandet som måste diskuteras och 
beslutas med berörda, främst handlar detta om kulturmiljöfrågor där utredningar krävs samt också 
ansökan om tillstånd enligt kulturminneslagen . Dialog krävs också med turismverksamheten och 
verksamhetsutövare för att åtgärderna ska genomföras med minimal störning och att resultatet ska vara 
till gagn för alla parter. 
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 Riskvärderingsmatris Sala silvergruva efter beslut UTKAST    2014-11-12 
 
 

1(2) 

Åtgärd Omfattning Kostnad* 
 

Genom-
förande

tid 

Miljöprövning Riskreduktion Långtidsverkan 
och beständighet 

Miljö- och 
hälsorisker under 

genomförande 

Kontroll och 
uppföljning 

Resurs- 
förbrukning 

Åtgärdsmål NVs krav 
och 

principer 

Miljömål Kulturmiljö Turism och 
hyresvärd 

Verksamhetsutövare 

Nivå 0. 
Nollalternat
ivet 

Inga åtgärder - - - Konstaterade 
risker kvarstår 

Mycket dålig.  - - - Inget mål 
uppfylls 

Principerna 
uppfylls inte i 
någon del 

Uppfyller inte 
Giftfri Miljö 

Inga synpunkter Ingen påverkan Ingen påverkan 

Nivå 1. 
Administrat
iva åtgärder 

Planrestriktio
ner 
Instängsling 
Information 

1-3 Mkr 1-2 år Ingen Hälsoriskerna 
begränsas något 

Dålig. Måste 
upprätthållas genom 
omfattande 
planrestriktioner, 
underhåll och 
information 

Mycket små Omfattande efter 
att restriktioner 
införts. 

Mycket god Inget mål 
uppfylls 

Principerna 
uppfylls inte i 
någon del 

Uppfyller inte 
Giftfri Miljö 

Inga synpunkter Inte realistiskt. 
Fungerar inte ihop 
med 
turismverksamhete
n 

Kan påverka 
möjligheterna till 
framtida förändringar av 
verksamhet 

Nivå 2. 
Reducera 
hälsorisker 
inom 
gruvområde
t och längs 
Pråmån 

Schakt av 
ytjord inom 
Lillgruvan, 
bostadshus. 
Hårdgörning 
+ växter Sala 
bly + hyttan, 
centrala 
gruvomr. + 
vandrarhemm
et och 
muddermasso
r längs 
Pråmån 

50- 70 Mkr 4-7 år Saneringsanmälan 
 

Hälsoriskerna 
inom 
gruvområdet och 
längs Pråmån 
minimeras 
 
Reduktion av 
spridning till 
Pråmån 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Miljökontroll 
under 
genomförandet 
 
Uppföljning i 
Pråmån kommer 
sannolikt krävas 
efter genomförd 
åtgärd. 

Måttlig. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1 och 2 
uppfylls. Mål 
3, 4 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö  

Asfaltsgrus OK, 
dock ej nära 
byggnader. 
Schakt krävs före 
nära byggnader 
 
Tillstånd och 
åtminstone 
förundersökning 
krävs 
 
Lägre krav inom 
Sala bly 

Positivt för turism. 
Prioritera 
vandrarhemmet 
samt receptionen 
 
Tveksam till 
åtgärder för 
trädgårdar. Finns 
växter som bör 
bevaras 
 
Åtgärder bör ej 
utföras under 
högsäsong (1/4-
31/8) 

Positivt med asfaltering 
av ytor där verksamhet 
sker. 
 
Föregående schakt anses 
inte motiverat 

Nivå 3. 
Reducera 
hälsorisker 
och 
spridning 
från 
centrala 
området + 
Sala bly 

Som 2 + 
Rening av 
vatten från 
gruvan samt 
kanalen 

50-70 Mkr + 
kostnader för 
anläggning 
och drift av 
vattenrening 

5- 10 år Saneringsanmälan 
Tillstånd från 
Miljödomstolen 
(vattenverksamhet) 

Som nivå 2 + 
 
Metallspridning 
från 
gruvområdet till 
Pråmån minskar 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Som 2 samt 
regelbunden 
kontroll av 
reningsanläggni
ng 

Som nivå 2 Mål 1 och 2 
uppfylls. Mål 
3, 4 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Som 2 
Vattenreningsanl
äggningen måste 
placeras så den 
inte påverkar 
eventuell 
lämning av hamn 
vid utloppet från 
kanalen. 

Som 2 
 
Positiv till 
vattenrening 

Som 2 

Nivå 4. 
Reducera 
hälsorisker 
och 
spridning 
från 
gruvområde
t 

Som 3 + 
schakt av 
slaggvarp och 
förstärkt 
täckning av 
afterskans 

100-125 Mkr 
+ kostnader 
för anläggning 
och drift av 
vattenrening 

5- 10 år Saneringsanmälan 
Tillstånd från 
Miljödomstolen 
(vattenverksamhet) 

Som nivå 3 + 
 
Metallspridning 
från 
gruvområdet till 
Pråmån 
minimeras 

Måttlig- god. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Som 3 Måttlig- 
stort. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1, 2 och 4 
uppfylls. Mål 
3 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig- hög 
omfattning 

Uppfyller till 
förhållandevis 
stor del 
Giftfri Miljö 

Som 3 + 
slaggvarp i en 
ridå ska bevaras.  
 
Schakt OK för 
slaggvarp. 
 
Täckning OK för 
afterskansen 
 
Förundersökning 
och tillstånd 
krävs för 
slaggvarp samt 
ev afterskansen 

Som 3 
 
Slaggvarp och 
afterskansen 
ointressanta för 
turismverksamhete
n 

Som 2 

Nivå 5.  
Minimera 
hälsorisker 
samt 
spridningen 

Som 4 + 
muddring av 
sediment i 
Pråmån 

120- 150 Mkr 
+ kostnader 
för anläggning 
och drift av 
vattenrening 

>10 år Saneringsanmälan 
Vattendom från 
Miljödomstolen 

Som nivå 4 +  
 
Spridning till 
nedströms 
områden 
minimeras på 
lång sikt 

God. 
Planrestriktioner 
kommer kvarstå. 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora- mkt stora. 
Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån och 
muddringen 

Som 4 Stora. 
Transporter 
och 
återfyllnadsm
assor. 

Mål 1, 2, 4 
och 5 
uppfylls. Mål 
3 uppfylls till 
stor del 

Principerna 
uppfylls så 
långt det är 
möjligt med 
tanke på 
objektets 
förutsättninga
r 

Uppfyller till 
förhållandevis 
stor del 
Giftfri Miljö  

Som 4 
 
Tillstånd krävs. 
 
Torrläggning 
krävs 
förmodligen inte 

Som 4 Som 2 
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Åtgärd Omfattning Kostnad* 
 

Genom-
förande

tid 

Miljöprövning Riskreduktion Långtidsverkan 
och beständighet 

Miljö- och 
hälsorisker under 

genomförande 

Kontroll och 
uppföljning 

Resurs- 
förbrukning 

Åtgärdsmål NVs krav 
och 

principer 

Miljömål Kulturmiljö Turism och 
hyresvärd 

Verksamhetsutövare 

Nivå P&V 
Minimera 
hälsorisker 
inom 
delområdet 
samt i viss 
mån 
reducera 
metallsprid
ning 

Fristående 
tilläggsalterna
tiv: 
Asfaltering av 
två 
parkeringsytor 
samt delar av 
Drottning 
Christinas väg 

4-6 Mkr 1 år Saneringsanmälan 
(eventuellt) 

Hälsoriskerna 
inom delområdet 
minimeras 
 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
 

Små – måttliga. 
Hälsoriskerna är 
kopplade till 
exponering av 
förorening via 
damning och 
oavsiktligt oralt 
intag  

Som 2A Mycket god Mål 1 
uppfylls till 
viss del 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Tillstånd krävs 
 
Asfaltering av 
vägen kan 
övervägas 
 
Olämpligt att 
asfaltera 
parkering vid 
värdshuset 

Inga synpunkter Positiva 

* Kostnad för arkeologiska utredningar och skyddsåtgärder tillkommer 
 
 
 
Tolkning av färgskala 
 

  Mycket bra / obetydlig 
 Bra / liten 
 Måttlig 
 Dålig /hög/omfattande 
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Åtgärd Omfattning Kostnad* 
 

Genom-
förande

tid 

Miljöprövning Riskreduktion Långtidsverkan 
och beständighet 

Miljö- och 
hälsorisker under 

genomförande 

Kontroll och 
uppföljning 

Resurs- 
förbrukning 

Åtgärdsmål NVs krav 
och 

principer 

Miljömål Kulturmiljö Turism och 
hyresvärd 

Verksamhetsutövare 

Nivå 0. 
Nollalternat
ivet 

Inga åtgärder - - - Konstaterade 
risker kvarstår 

Mycket dålig.  - - - Inget mål 
uppfylls 

Principerna 
uppfylls inte i 
någon del 

Uppfyller inte 
Giftfri Miljö 

Inga synpunkter Ingen påverkan Ingen påverkan 

Nivå 1. 
Administrat
iva åtgärder 

Planrestriktio
ner 
Instängsling 
Information 

1-3 Mkr 1-2 år Ingen Hälsoriskerna 
begränsas något 

Dålig. Måste 
upprätthållas genom 
omfattande 
planrestriktioner, 
underhåll och 
information 

Mycket små Omfattande efter 
att restriktioner 
införts. 

Mycket god Inget mål 
uppfylls 

Principerna 
uppfylls inte i 
någon del 

Uppfyller inte 
Giftfri Miljö 

Inga synpunkter Inte realistiskt. 
Fungerar inte ihop 
med 
turismverksamhete
n 

Kan påverka 
möjligheterna till 
framtida förändringar av 
verksamhet 

Nivå 2A. 
Minska 
hälsorisker 
inom 
gruvområde
t 

Schakt av 
ytjord inom 
Lillgruvan, 
bostadshus. 
Hårdgörning 
+ växter Sala 
bly + hyttan, 
centrala 
gruvomr. + 
vandrarhemm
et 

20- 25Mkr 3- 5 år Saneringsanmälan Hälsoriskerna 
minskar 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 

Måttliga. Riskerna 
är kopplade till risk 
för ras av byggnader 

Miljökontroll 
under 
genomförande. 
Kontroll av 
hårdgjorda ytor 
kontinuerligt 

Mycket god Mål 1 
uppfylls till 
viss del 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Asfaltsgrus OK, 
dock ej nära 
byggnader. 
Schakt krävs före 
nära byggnader 
 
Tillstånd och 
åtminstone 
förundersökning 
krävs 
 
Lägre krav inom 
Sala bly 

Positivt för turism. 
Prioritera 
vandrarhemmet 
samt receptionen 
 
Tveksam till 
åtgärder för 
trädgårdar. Finns 
växter som bör 
bevaras 
 
Åtgärder bör ej 
utföras under 
högsäsong (1/4-
31/8) 

Positivt med asfaltering 
av ytor där verksamhet 
sker. 
 
Föregående schakt anses 
inte motiverat 

Nivå 2B. 
Reducera 
hälsorisker 
inom 
gruvområde
t 

Schakt av 
ytjord inom 
Lillgruvan, 
bostadshus 
centrala 
gruvomr., 
Sala 
Bly+Hyttan, 
vandrarhemm
et + parkmark. 
Återställning 
till nuvarande 
marknivåer 

45- 55 Mkr 3-5 år Saneringsanmälan 
 

Hälsoriskerna 
inom 
gruvområdet 
minimeras 
 
Viss reduktion 
av spridning till 
Pråmån 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 

Måttliga. Riskerna 
är kopplade till risk 
för ras av byggnader 

Miljökontroll 
under 
genomförandet 
 
Viss uppföljning 
i Pråmån 
kommer 
sannolikt krävas 
efter genomförd 
åtgärd. 

Måttlig. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1 
uppfylls. Mål 
4 uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö  

Som 2A 
 
Schakt ej OK 
inom parkmark. 
Täckning 
föredras generellt 
framför schakt 
 
Viktigt att 
karaktären 
bevaras i centrala 
+ parkmark  

Som 2A 
 
Parkmarken bör 
helst lämnas orörd 

Inte en åtgärd som 
gynnar verksamheten 
 
Dåligt alternativ. Ger 
ingen nytta och skapar 
problem med gamla 
ledningar 

Nivå 2C. 
Reducera 
hälsorisker 
inom 
gruvområde
t och längs 
Pråmån 

Som 2B + 
schakt av 
muddermasso
r längs 
Pråmån 

75- 100 Mkr 4-7 år Saneringsanmälan 
 

Hälsoriskerna 
inom 
gruvområdet och 
längs Pråmån 
minimeras 
 
Reduktion av 
spridning till 
Pråmån 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Miljökontroll 
under 
genomförandet 
 
Uppföljning i 
Pråmån kommer 
sannolikt krävas 
efter genomförd 
åtgärd. 

Måttlig. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1 och 2 
uppfylls. Mål 
3, 4 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö  

Som 2B Som 2B Som 2B 

Nivå 3. 
Reducera 
hälsorisker 
och 
spridning 
från 
centrala 
området + 
Sala bly 

Som 2C + 
Rening av 
vatten från 
gruvan samt 
kanalen 

75-100 Mkr + 
kostnader för 
anläggning 
och drift av 
vattenrening 

5- 10 år Saneringsanmälan 
Tillstånd från 
Miljödomstolen 
(vattenverksamhet) 

Som nivå 2B + 
 
Metallspridning 
från 
gruvområdet till 
Pråmån minskar 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Som 2B samt 
regelbunden 
kontroll av 
reningsanläggni
ng 

Som nivå 2B Mål 1 och 2 
uppfylls. Mål 
3, 4 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Som 2C. 
Vattenreningsanl
äggningen måste 
placeras så den 
inte påverkar 
eventuell 
lämning av hamn 
vid utloppet från 
kanalen. 

Som 2C 
 
Positiv till 
vattenrening 

Som 2B 

Nivå 4. 
Reducera 
hälsorisker 
och 
spridning 
från 
gruvområde
t 

Som 3 + 
schakt av 
slaggvarp och 
förstärkt 
täckning av 
afterskans 

120-155 Mkr 
+ kostnader 
för anläggning 
och drift av 
vattenrening 

5- 10 år Saneringsanmälan 
Tillstånd från 
Miljödomstolen 
(vattenverksamhet) 

Som nivå 3 + 
 
Metallspridning 
från 
gruvområdet till 
Pråmån 
minimeras 

Måttlig- god. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Som 3 Måttlig- 
stort. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1, 2 och 4 
uppfylls. Mål 
3 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig- hög 
omfattning 

Uppfyller till 
förhållandevis 
stor del 
Giftfri Miljö 

Som 3 + 
slaggvarp i en 
ridå ska bevaras.  
 
Schakt OK för 
slaggvarp. 
 
Täckning OK för 
afterskansen 

Som 3 
 
Slaggvarp och 
afterskansen 
ointressanta för 
turismverksamhete
n 

Som 2B 
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Åtgärd Omfattning Kostnad* 
 

Genom-
förande

tid 

Miljöprövning Riskreduktion Långtidsverkan 
och beständighet 

Miljö- och 
hälsorisker under 

genomförande 

Kontroll och 
uppföljning 

Resurs- 
förbrukning 

Åtgärdsmål NVs krav 
och 

principer 

Miljömål Kulturmiljö Turism och 
hyresvärd 

Verksamhetsutövare 

 
Förundersökning 
och tillstånd 
krävs för 
slaggvarp samt 
ev afterskansen 

Nivå 5.  
Minimera 
hälsorisker 
samt 
spridningen 

Som 4 + 
muddring av 
sediment i 
Pråmån 

140- 180 Mkr 
+ kostnader 
för anläggning 
och drift av 
vattenrening 

>10 år Saneringsanmälan 
Vattendom från 
Miljödomstolen 

Som nivå 4 +  
 
Spridning till 
nedströms 
områden 
minimeras på 
lång sikt 

God. 
Planrestriktioner 
kommer kvarstå. 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora- mkt stora. 
Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån och 
muddringen 

Som 4 Stora. 
Transporter 
och 
återfyllnadsm
assor. 

Mål 1, 2, 4 
och 5 
uppfylls. Mål 
3 uppfylls till 
stor del 

Principerna 
uppfylls så 
långt det är 
möjligt med 
tanke på 
objektets 
förutsättninga
r 

Uppfyller till 
förhållandevis 
stor del 
Giftfri Miljö  

Som 4 
 
Tillstånd krävs. 
 
Torrläggning 
krävs 
förmodligen inte 

Som 4 Som 2B 

Nivå P&V 
Minimera 
hälsorisker 
inom 
delområdet 
samt i viss 
mån 
reducera 
metallsprid
ning 

Fristående 
tilläggsalterna
tiv: 
Asfaltering av 
två 
parkeringsytor 
samt delar av 
Drottning 
Christinas väg 

4-6 Mkr 1 år Saneringsanmälan 
(eventuellt) 

Hälsoriskerna 
inom delområdet 
minimeras 
 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
 

Små – måttliga. 
Hälsoriskerna är 
kopplade till 
exponering av 
förorening via 
damning och 
oavsiktligt oralt 
intag  

Som 2A Mycket god Mål 1 
uppfylls till 
viss del 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Tillstånd krävs 
 
Asfaltering av 
vägen kan 
övervägas 
 
Olämpligt att 
asfaltera 
parkering vid 
värdshuset 

Inga synpunkter Positiva 

* Kostnad för arkeologiska utredningar och skyddsåtgärder tillkommer 
 
 
 
Tolkning av färgskala 
 

  Mycket bra / obetydlig 
 Bra / liten 
 Måttlig 
 Dålig /hög/omfattande 
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Bil a ga K~ 2014/229/1 

.m SALA 111) 
2014-10-16 

~KOMMUN 
JENNY SIVARS 

DIREKT: 0224-74 7410 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunstyrelsen 

Ink. 2014 -11- l l 

Erbjudande om fortsatt deltagande i projektet 
Mälaren-en sjö för miljoner (MER) 
Kommunstyrelsen i Sala kommun beslutade 2013-01-10, dnr 2012/99, att 
kommunen skulle medverka i etapp 1 i projektet Mälaren-en sjö för miljoner. Nu när 
denna etapp löper ut 2014 har en förfrågan om fortsatt deltagande i projektet 
inkommit till kommunen. Etapp två stäcker sig från 2015 och löpande till 2021 eller 
till dess att kommunen beslutar att gå ur projektet. Kostnaden för deltagandet är 
även fortsättningsvis 1 kr per år och invånare inom avrinningsområdet, vilket för 
Sala kommun innebär 20 000 kronor per år. 

MER önskar att alla deltagande kommuner utser två vattenpolitiker per kommun, en 
som sitter i majoritet och en i opposition. Önskemålet är även att vattenpolitikerna 
sitter i kommunstyrelsen. Under etapp 1 har Viktor Kärvinge (S) varit kommunens 
politiska representant i MER. 

Utöver vattenpolitiker så behöver kommunen ha en kontaktperson på 
tjänstemannanivå. Under etapp 1 av MER har kommunens kontaktperson varit 
Jenny Sivars, Teknisk kontoret. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen förselås besluta: 
att kommunen fortsatt ingår i samverkansprojektet Mälaren en sjö för miljoner 
(MER), 

att kommunstyrelsen avsätter 20 000 kronor per år under perioden 2015-2021 till 
projektet, 

att uppdra till tekniska kontoret att vara huvudansvarig för projektdeltagande och 
att utse kommunens kontaktperson, samt 

att meddela Mälarens vattenvårdsförbund att kommunstyrelsens ledamot 1 
(majoritet) och kommunstyrelsens ledamot 2 (opposition) har utsetts till 
kommunens vattenpolitiker. 

Bilaga: älarens vattenvårdsförbund, 2014-10-14, Märlaren- en sjö för miljoner 
(MER)- nu är det dags för nästa steg! 

Aktbllagl 

Z 
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Kommunstyrelsens törvaltning 

MÄLARENS ÅA VATTENVÅROS~B~~ 

Ink. 2014 -10- l 6 

•• 

MALAREN 
En sjö för ",itjontr 2014-10-14 

Kommuner inom Mälarens avrinningsområde 

Mälaren en sjö för miljoner (MER) - nu är det dags för 
nästa steg! 

Nu är det dags att besluta om fortsättningen av Mälaren - en sjö för miljoner 
(MER). 

MER är ett åtgärdsinriktat samverkansprojekt som staltade 2013. Det finansieras av 
20 kommuner i Mälarens och Hjälmarens avrinningsområde. För mer information
se http://www.malaren .Dl·g/pro jekt/2 O 14/04/pro j ektet -ma I aren-en-sjo-for-m i I jonerl 

Det här brevet innehåller information om hur MER har fortlöpt hittills, hur det 
kommer att tas vidare och vad ni behöver göra för att gå med. 

Mot bakgrund av de resultat som MER har visat avser Mälarens vattenvårdsförbund 
att förlänga projektet till 2021. Det är åltalet då miljökvalitetsnormerna i de flesta 
fall ska vara uppnådda. 

Projektet kommer alt löpa vidare med samma finansieringsprincip som hittills (det 
vill säga en krona per år och invånare inom Mälarens avrinningsområde) med 
uppdaterade befolkningsdata avrundade till närmsta 1000-tal. Varje kommuns 
avgift framgår längre ned i brevet. 

Beslut om medverkan 
Vi behöver ert beslut om medverkan i Mälaren - en sjö för miljoner senast l 
januari 2015. Beslutet kommer att gälla löpande fram till och med 2021 eller till 
dess att ni tar beslut om att gå ur projektet. 

Utse vattenpolitiker och kontaktpersoner 
Vi önskar också att ni utser minst två vattenpolitiker i er kommun, en som sitter i 
majoritet och en i opposition. Vi ser gärna att vattenpolitikerna sitter i 
kommunstyrelsen. Om ni inte redan har kontaktpersoner till projektet behöver ni 
även utse en sådan för er kommun. Bifoga kontaktuppgifter (epost och 
telefonnummer) med elt beslut. 

Skicka eli svar till Mälarens vattenvårdsförbund, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, 721 86 Västerås. 

Ni kan självklart höra avel' till oss om ni undrar något. Om ni önskar kommer vi 
gärna till er kommun och berättar mer. Ta kontakt med David Liderfelt på 010-
2249413 eller epost david.liderfelt@lansstyrelsen.se. 



2. 

MÄLARENS ÅA 
VATTENVÅROS'B:' , 

Varför ska man gå med? 

•• 

HALAREN 
En sjö för miljo" • • 2014-10-14 

Huvudskälen att gå med i Mälaren - en sjö får miljoner är att det skapar 
förutsättningar får att genomföra åtgärderna som krävs för god vattenstatus 
snabbare, enklare och till en lägre kostnad. 

Vattendirektivets genomförande innebär att värdena knutna till våra gemensamma 
vatten - fiske, rekreation, boende, biologisk mångfald och inte minst bra 
fårutsättningar får en säker dricksvattenfårsöljning - säkras. 

Med tanke på regel verkens komplexitet, höjda ambitionsnivå och att åtgärderna 
ofta saknar finansiering finns mycket att vinna på samverkan. Genom att 
organisationerna som helhet får större kunskap och genom att genomfåra åtgärder 
gemensamt med extern finansiering skapar Mälaren - en sjö får miljoner 
förutsättningar får en rationalisering av åtgärdsarbetet. 

Inom ramen fOr fOltsättningen av MER kommer aktiviteter som bidrar till en ökad 
takt för genomförandet av åtgärder för en god vattenstatus att genomfåras. Liksom 
under etapp l kommer huvuddelen av aktiviteterna handla om utveckling av 
nätverk, mötesplatser, erfarenhetsutbyten och projektutveckling. 

kOtlVIII/~tr'OIll gin m ...... ro .. kl l l 

!lDlmlUllerl WII,,"!ngsrrorlldat 
O ....... !:h tlttl . .. 
_ .. . .... 1" .... ' 
D"'I·f.~ "-. IJ'O. .... 

(> lanfm&tenet 
Mälarens avrinningsoovåde (blå grans) OCh komrruner inom della 

De gröna kommunerna på kartan beslutade att gå med j Mälaren - en sjö för miljoner etapp 1. 



MÄLARENS ÅA VATTENVÅRDS~B~~ 

Uppstarten 

•• 

HALAREN 
f" sjö för lni/joMr 2014-10-14 

Planering av projektet Mälaren - en sjö för miljoner har pågått sedan 2011 . Ett 
första uppstaltsmöte ägde rum i september 2012. Under 2013 fick samtliga 
kommuner i Mälarens avrinningsområde erbjudande om att gå med, vilket 20 
kommuner beslutade att göra. En projektledare kunde anställas från och med 1 
oktober 2013 . 

Projektutveckling 

Ett av delmålen i MER är att skapa projekt där de resurser som ni på kommunerna 
avsätter får vattenarbetet ska kunna växlas upp mot andra finansieringsformer. 
Nedan följer en lista på projektansökningar och aktiviteter som syftat till utveckla 
projekt: 

o Projektutvecklingsträffar för kommuner inom MER anordnades 27 november 2013 
och 21 januari 2014. 

o Projektet MER-SMART, med en totalbudget på ca 10 miljoner kronor, med 
åtgärder för att minska växtnäringsläckage inom lantbruket söktes hos Havs- och 
vattenmyndigheten men beviljades ej . 

o Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med 600 000 kr får att fortsätta utveckla 
MER. 

o MER har skickat in fårsta fasen (ett sk concept note) i en ansökan om LIFE lP 
N0l1h Baltic, med en preliminär budget på ca 300 miljoner kronor. 

o 155 000 kr söktes av Havs- och vattenmyndigheten får en kunskapsdag om tillsyn 
på enskilda avlopp. Projektet beviljades ej. 

o MER medverkar i fårstudien BIK - som syftar till att dra erfarenheter från tidigare 
EV-projekt, med målet att ta fram en ansökan inom ERUF ÖMS. Inom ramen får 
förstudien har en process mot ett dagvattenprojekt inletts. Projektet innefattar flera 
ämnesområden och har en totalbudget på 800 000 kr. Mälarens vattenvårdsfårbund 
medverkar med upp till 20 000 kr. 

o Medverkan i förstudie om innovativt skogsbruk, vattenkraft och turism, med sikte 
på en ansökan inom ERUF ÖMS. Projektet har en totalbudget på ca 550 000 kr och 
Mälarens vattenvårdsförbund medverkar med upp till 20 000 kr. 

LIFE lP North Baltic 

Inom ramen får MER har en s.k. Concept note för projektet LIFE lP North Baltic 
skickats in till EV-kommissionen. Det är fårsta fasen till en fullskalig LIFE lP 
ansökan. Sökande får projektet är Länsstyrelsen i Västmanland i egenskap av 
Vattenmyndighet får Norra Östersjöns vattendistrikt. lP står för "Integrated 
projects" och syftar till att vara större projekt, bland annat med möjlighet att 
genomfåra strategier och planer tagits fl'am som ett resultat av vattendirektivet. En 
bedömning kommer nu att göras av EU-kommissionen om vi får möjlighet att göra 
en fullskalig ansökan. En sådan ska sannolikt lämnas in 15 april 2015. Projektet 
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syftar bland annat till att skapa en genomförandeorganisation får att nå god 
vattenstatus i Norra Östersjöns vattendistrikt. Projektet kan komma att omfatta 
samtliga kommuner i distriktet och innefattar åtgärder kopplade till övergödning, 
miljögifter, fria vandringsvägar får fisk, klimatanpassning och invasiva al1er. 

Totalbudgeten i projektfårslaget är på 330 miljoner kronor, med ett bidrag på 
96 miljoner kr från EU och 40 miljoner kr från Havs- och vattenmyndigheten. 

Den fortsatta processen för LiFE lP NOIth Baltic kommer att kommuniceras i 
särskild ordning. 

Finansieringen får Mälaren - en sjö för miljoner skulle kunna växlas upp, helt eller 
delvis, inom ramen får LIFE-projektet. 

Seminarieserie 
En viktig del i projektet är att öka erfarenhetsutbytet och skapa tillfållen att jobba 
gemensamt med vattenfrågorna. Teman har valts ut utifrån tidigare seminarieserie 
som ordnats gemensamt av Mälarens vattenvårdsfårbund, Mälardalsrådet och 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Seminarierna ha även 
fungerat som ett diskussionsforum får att utveckla gemensamma projekt. 

Under 2014 har fåljande seminarier genomfårts: 
• Seminarium om kommunal vattenplanering, 27 maj 
• Bussresa med tema om åtgärder får att minska växtnäringsläckage från 

lantbruket, 4 juni 
• Seminarium om fria vandringsvägar får fisk, II september i Eskilstuna 
• Seminarium om fårorenade sediment, 18 september i Sala 
• Seminarium om dagvatten, 14 okt i Sundbyberg 

Mälarens vattenvårdsfårbund arrangerar också tillsammans med Svealands 
kustvattenvårdsfårbund, Stockholms stad, Västerås stad och Oxunda 
Vattensamverkan en seminariedag ommiljögifter, 5 november i Stockholm. 

Ijanuari 2015 kommer enligt nuvarande planering ett seminarium om arbetet med 
att minska växtnäringsläckaget från lantbruket att genomfåras. 

Vattenprojektbank och vattenkontaktlista 
Inom ramen får en projektanställning kommer en projektbank med åtgärder får att 
minska växtnäringsläckaget från lantbruket samt fria vandringsvägar får fisk att 
ställas samman under hösten . 

Medverkande kommuner har fatt möjlighet att komma in med kontaktuppgifter för 
sina tjänstemän med olika kompetenser kring vallen samt med information om 
pågående och planerade projekt. 



MÄLARENS ÅA VATTENVÅRDS~B~~ 

Kommunikation 

•• 

HALAREN 
En sjö för /ni/joner 2014-10-14 

Kommunikationen i projektet har skett via mail till kontaktpersonerna, både 
politiker och Yänstemän. Politiker och tjänstemän har också bjudits in till träffar för 
att kommunicera MER. Sådana träffar har skett: 

2012-09-07 

2013-09-24 

2013-10-25 

2014-04-08 

2014-05-14 

Resultat av projektet 

Uppstartsträff för tjänstemän och 
politiker inför bildandet av MER 

Startmöte för tjänstemän i kommuner 
som gått med i MER med tema 
projektutveckling 

Första mötet för politiker som gått med i 
MER 

Kontaktpersonträff för kontaktpersonerna 
till Mälarens vattenvårdsförbund och för 
Mälaren - en sjö för miljoner. 

Träff för politiker inom MER 

Utifrån feedback, inte minst från seminarieutvärderingar tycker kommunerna (både 
sådan som medverkat och inte) att Mälaren - en sjö för miljoner redan efter ett år 
fyllt en viktig funktion. 

Initiativen inom Mälaren - en sjö för miljoner har medfört aktiviteter som stöttats 
ekonomiskt. Seminarierna har samfinansierats med andra aktörer som arrangerande 
kommuner och LRF. Ekonomisk stöttning har även erhållits från 
Vattenmyndigheten samt genom bidrag fl'ån Mälardalsrådet. Havs- och 
vatten myndigheten har lämnat bidrag på 600 000 kr för att utveckla Mälaren - en 
sjö för miljoner. 

Målen i projektplanen kommer att följas upp med en enkät under vintel'l1 
2014/2015. 

Feedbacken på Mälaren - en sjö för miljoner via utvärderingar från seminarier har 
varit positiv. Intresset och behovet av fottsatt erfarenhetsutbyte bedömer vi vara 
fortsatt stort. Intresset kan antas öka också genom den remiss med nytt förslag på 
förvaltningsplan och åtgärdsprogram som vattenmyndigheten kommer att skicka ut 
i slutet på året. 

Förutsättningarna för projektutveckling och gemensamma ansökningar om extel'l1 
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finansiering är goda. Det finns bra möjligheter till finansiering för vattenarbetet 
både med statliga medel och EV-medel och bra förutsättningar för att söka 
gemensamma projekt i och med att Mälaren - en sjö för miljoner har startats. 

Mälarens vattenvårdsförbund hälsar härmed både nya och nuvarande deltagare till 
nästa steg på väg mot god vattenstatus! 

Staffan Jansson 
Ordförande i 
Mälarens 
vattenvArdsförbund 

Länsstyrelsen i för Norra Östersjöns 
Västmanland vattendistrikt 
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Kostnad per kommun och år baserad på antal 
invånare 2012 i Mälarens avrinningsområde 
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Kostnad per kommun och år baserad på antal 
invånare 2012 i Mälarens avrinningsområde 
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MAlAREN 
En sjö för Ini/joner 

12 februari 2015 arrangerar vi en träff för 
politiker och tjänstemän inom Mälaren - en sjö 
för miljoner (MER) 

Preliminär tid: 9:30 -15:00 (inklusive lunch). 
Plats: Västerås, vi återkommer med exakt plats! 

Träffen riktar sig till de vattenpolitiker och kontaktpersoner (tjänstemän) varje kommun har 
utsett i samband med beslutet om er medverkan. 

Under dagen kommer vi att starta upp etapp 2 av Mälaren - en sjö för miljoner och bland 
annat diskutera det gemensamma vattenarbetet. 

Mer information om lokal och program kommer att skickas ut till kontakpersonerna och 
vattenpolitikerna efter årsskiftet. Notera datumet redan nu! 

Välkommen! 
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Remissyttrande på Cykelinfrastruktur i Västmanland 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över den länsövergripande 
cykelstrategi, cykelinfrastrutkur i Västmanland - regional cykelstrategi på kort och 
lång sikt, som Länsstyrelsen tillsammans med Trafikverket och länets kommuner 
har tagit fram. 

CYKELSTRATEGIN 
Syftet med cykelstrategin är att skapa samsyn över behov och prioriteringar av 
åtgärder kopplat till cykelinfrastrutkuren i länet. 

Västmanlands strategi för ökad cykling är: 

• Ökad säker cykling, prioriterade områden arbetspendling och barns säkra 
skolvägar 

• Hela-resan-perspektivet 

Fokusområden kommer vara: 

• Samhällsplanering/fysisk planering 

• Samverkan 

• Förbättra bytespunkter mellan kollektivtrafik och cykelvägnät 

• Håll hög standard på drift och underhåll 

• Arbete med överflyttning från bil till cykel 

SALA KOMMUNS YTTRANDE 
Sala kommun ställer sig mycket positiva till att det tas fram en länsövergripande 
cykel strategi och delar författarnas mening i cykelns hälso- och miljöfrämjande 
möjligheter. 

Sala kommun saknar dock en redovisning av kommunernas, i dagsläget, konkreta 
önskemål för cykelbanor. Cykelstrategin och det kommande arbetet att förverkliga 
denna, skulle kunna vara en möjlighet för ett större utbyte mellan kommunerna, där 
kanske även cykelbanor över kommungränsen kan bli en realitet. En redovisning av 
kommunernas önskemål, lokala strategier och visioner skulle även kunna ge en 
möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Sala kommun ställer sig även tveksamma till om föreslagen cykelstrategi kommer 
tjäna det syfte som anges, att vara ett underlag för framtida bedömningar av statlig 
medfinansiering. Kommunen ser en risk att strategin är för allmängiltig och kommer 
vara för trubbig att använda när olika projekt ska ställas mot varandra. För Sala 
kommuns del är övervägande parten av de önskemål som lagts fram, i samband med 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

framtagandet av cykelstrategin, stråk för säkrare skolväg, arbetspendling och/eller 
för att underlätta "hela resan". Sala kommun skulle önska att cykelstrategin tar en 
tydligare ställning och då också kan utgöra ett bra prioriteringsunderlag. 

Ett tydligt prioriteringsunderlag kanske även kan minska behovet av 
åtgärdsvalsstudier, vilket Sala kommun upplever som högra krav om vi har en väl 
genomarbetad strategi och handlingsplan för länet. 

För Sala kommun som landsbygdsort är det viktigt att även cykelstråk inom övriga 
tätorter och mellan dessa fungerar . Kommunen ställer sig därför tveksamma till om 
enbart avståndskriterier kan ligga till grund för prioritering. 
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Sammanfattning 

Den regionala cykelstrategin är framtagen i bred dialog med länets 
kommuner och samverkan mellan Regionala kollektivtrafikmyndigheten, 
Trafikverket och Länsstyrelsen. 

Strategin utgör en inriktning och vägledning för hur berörda aktörer 
gemensamt ska arbeta för att cykelinfrastrukturen ska utvecklas på kort 
och på lång sikt i Västmanlands län. Genom en konsekvent planering och 
kontinuerlig uppföljning kommer frågor kopplat till infrastrukturplanering 
cykling på ett naturligt sätt att utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. 

Fokus och målsättningen med arbetet ligger på "ökad säker cykling" 
på kort och lång sikt. Prioriterade åtgärdsområden är arbetspendling och 
barns säkra skolvägar i första hand. "Hela-resan-perspektivet" 
genomsyrar arbetet och alla åtgärder som kommer att planeras och 
genomföras kopplat till cykelinfrastruktur i länet. 

Behovet av åtgärder kopplat till cykelinfrastruktur är större än delen medel 
som är avsatt i länstransportplanen 2014-2025. Syftet med cykelstrategin 
är därmed att skapa samsyn över behoven och prioriteringarna som 
kommer att vara nödvändiga för att utveckla cykelinfrastrukturen i länet 
på kort och lång sikt. Kort sikt är i sammanhanget en planperiod och lång 
sikt kommande planperiod och den efter det. Strategin utgör inriktningen 
för arbetet med frågor kopplat till cykel men utgör även planerings
underlag för arbetet med handlingsplaner som behöver tas fram. Cykling 
är attraktivast på kortare sträckor och därmed prioriteras i första hand 
avstånd på mindre än 5 km och i andra hand avstånd mellan 5 och 10 km. 
På längre sikt ser vi att behovet att cykelvägar på längre avstånd kommer 
att öka då det kommer att bli allt vanligare med elcyklar. Cykling på längre 
distanser ger möjlighet till fritids- och motionscykling samt cykelturism. 

Arbetet kommer att fokus ers kring följande fokusområden : 

~ Samhällsplanering/Fysisk planering 

» Samverkan 

» Förbättra bytespunkter mellan kollektivtrafik och cykelvägnät 

» Håll hög standard på drift och underhåll 

).> Arbete med överflyttning från bil till cykel 

3 



4 



1 Bakgrund 

Utgångspunkten för regional cykel strategi Västmanland har varit 
länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014-2025, och 
Trafikverkets uppdrag "ökad säker cykling" som redovisades för 
departementet i slutet av november 2011. I regeringsuppdraget 
konstateras att den stora potentialen för ökad och säker cykling finns i och 
kring de större tätorterna. I arbetet med att åstadkomma en ökad och 
säker cykling jobbar Trafikverket med en handlingsplan där bl.a. 
cykelorganisationer, SKL, kommuner och andra myndigheter ingår. 
Handlingsplanen har bl. a. tagit fram en vägledning för regionala 
cykelplaner som delvis ligger till grund för VästmanIands regionala 
cykelplan. 

Parallellt med att Trafikverket fick regeringsuppdraget "ökad och säker 
cykling" tillsattes också en statlig cyklingsutredning som såg över regler ur 
ett cyklingsperspektiv samt föreslog hur den statliga finansieringsfrågan 
för cykelinfrastruktur skulle organiseras. Beträffande finansieringsfrågan 
konstaterar utredningen att den statliga finansieringen av regionala 
cykelvägar skall ske via de regionala länsplanerna. Därutöver finns pengar 
ur den nationella planen för cykelinvesteringar som har ett funktionellt 
samband med det nationella stamvägnätet. 

Planupprättarens uppdrag är att ur den regionala länsplanen avsätta 
ekonomiska medel för infrastruktursatsningar för cykel. 
Finansieringsformen varierar en del mellan olika län men i Västmanland 
tillämpas 50 % från länsplanen och 50 % från aktuell kommun. 

1.1 Syfte 

Syftet med den regionala cykel strategin är att skapa samsyn över behov 
och prioritering av åtgärder kopplat till cykelinfrastruktur i länet. 

1.2 Målbild och mål 
Cykelinfrastrukturen i Västmanland ska medge ett ökat säkert cyklande för 
arbetspendlare och skolpendlare på kort och lång sikt. Strategin är 
vägledande för hur detta arbete ska genomföras. 
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På lång sikt ska den regionala cykelstrategin kunna användas som 
planeringsunderlag även kopplat till cykling för rekreation och turism. 

1.3 Framtagande av cykelstrategin 
Arbetet med den regionala cykelstrategin startade under hösten 2012 i 
samband med att den nya regionala länstransportplanen skulle arbetas 
fram. Sammantaget kan arbetet med att ta fram cykelstrategin delas in i 
sex steg. Arbetet har bedrivits gemensamt mellan Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, Trafikverket Region Öst, Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten samt kommunerna i Västmanlands län. 
Arbetet har inneburit förankring av målbild, mål, principer, prioritering 
och till viss del finansiering. 

),> Det första steget var att sammanställa nuläget och vilket behov av 
åtgärder som vi kände till inom länet. 

),> I det andra steget fördes en dialog med länets kommuner om 
cykelinfrastruktur utifrån deras behov och önskemål samt kopplingen 
till en regional cykelstrategi. 

),> Som ett tredje steg bjöd vi in till ett seminarium i september 2013 för 
att inspirera och samla in kunskap från deltagarna på konferensen. 
Under dagen deltog tjänstemän och politiker från länets kommuner, 
VKL och intresseorganisationer. Konferensen var indelad i ett 
förmiddagspass med inspirerande föreläsningar och ett 
eftermiddagspass med workshopsarbeten i temagrupper. Syftet med 
seminariet var att få inspel till det fortsatta arbetet med strategin. 

),> Steg nummer fyra innebar en sammanställande fas utifrån 
erfarenheter och kunskapsinsamling från de föregående stegen. Detta 
innebar att vi gjorde en prioritering och konkretisering av det 
strategiska området ökad säker cykling. Till det strategiska området 
knöts sedan aktuella åtgärdsområden. 

~ Det femte steget innebar ytterligare förankring då förslaget 
presenterades på Samhällsbyggnadsdagen i oktober 2014 . 

.,. I det sista steget sändes den regionala cykelstrategin ut till länets 
kommuner, Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Västmanland 

6 



kommuner och Landsting, VKL med flera för synpunkter. 
Synpunkterna inarbetades slutligen i den regionala cykelstrategin. 

Kommuner 

Regional Cykelstrategi 

Länsstyerlsen 

Figur 1: Illustrationen visar samverkan mellan aktörer som deltagit iframtagandet av 
den regionala cykelstrategin. 
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2 Nationella och regionala mål och strategier 

Nationella, storregionala och regionala mål utgör underlag som ligger till 
grund för den regionala cykelstrategins inriktning och prioritering. Nedan 
redovisas de mål och strategier som påverkar den regionala cykelstrategin 
i Västmanlands län. 

2.1 Transportpolitiska mål 1 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet 
har regeringen också satt upp funktionsrnål och hänsynsmål med ett antal 
prioriterade områden. 

Funktionsmålet 
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och 
gods. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt 
ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet 
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter 
som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande 
generationsmåleF för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt 
bidra till ökad hälsa. 

Cykeln som transportmedel är en viktig komponent för att bidra till bättre 
hälsa och en hållbar utveckling. Det är ungefär lika många kvinnor och 
män som cyklar. Detta innebär att satsningar på cykelinfrastruktur medför 
att båda könen gynnas och bidrar därmed till ett mer jämställt 
transportsystem. 

l http://www.regeringen.se/sb/dlI8 128/a/2296 19 

2 Generationsmålet är ett inriktningsmål for miljöpolitiken. l\'lålet ger vägledning om de värden 
som ska skyddas och den samhällsomstäljning som krävs for att nå önskad miljökvalitet. För att nå 
målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige. inom EU och i internationella sammanhang. 
Generationsmålet är vägledande mr miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 
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2.2 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 
I den regionala länsplanen för transportinfrastruktur för Västmanland år 
2014-2025 avsätts 36 mkr till gång- och cykelåtgärder på det regionala 
vägnätet. Medel för det kommunala vägnätet avsätts inom ramen för 
statlig medfinansiering och i förslaget är den siffran 90mkr. Av dessa 90 
mkr ska 65Mkr användas inom kollektivtrafikanläggningar och 25 Mkr till 
trafiksäkerhets åtgärder på det kommunala vägnätet. Det är inom dessa 25 
Mkr som kommuner kan ansöka om statlig medfinansiering till 
cykelåtgärder inom tätort. 

Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional 
transportinfrastruktur 
2014-2025 är att: 

• slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar 

• utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 

• utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder 

• utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 
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3 Nulägesbeskrivning 

Trots de genomförda satsningarna kopplat till cykling har inte cyklingens 
andel ökat. Det finns dock undantag i en del tätorter men på nationell nivå 
är utvecklingen oförändrad över tid. På nationell nivå ligger 
cyklingsandelen på 9 % av det totala transportarbetet. 

Infrastrukturåtgärder som leder till ett sammanhängande säkert cykel nät 
anses av många som en av de viktigaste faktorerna för att cyklingen ska 
öka. Att avsätta medel till cykelåtgärder längs det kommunala väg-och 
gatunätet i de större tätorterna bedöms som den faktor som har störst 
potential för att åstadkomma ett ökat cyklande. 

3.1 Förutsättningarna i länet 
I västmanland bor det ca 260 000 invånare.3 Det finns 10 

kommunhuvudorter och 22 tätoter (minst 200 invånare) inom länet. 
Västerås är till sin storlek störst med ca 140000 invånare, följt av Köping 
med ca 25 000 invånare, Sala 22 000 invånare och Hallstahammar med 
sina 15 000 invånare. 4 

Förutsättningarna för cykling och cykelinfrastruktur ser olika i länet. 
Däremot är behoven mer eller mindre lika men skiljer sig i omfattning. 
Den största potentialen till ökad cykling ligger inom eller mellan tätorter i 
länet. Hälften av alla bilresor inom tätorterna är dessutom kortare än 5 
kilometer. Avstånd upp till ca 10 kilometer kan vara attraktivt att cykla och 
på grund av det bör åtgärder som underlättar cykling för arbetspendling 
och säkra skolvägar samt hela resanperspektivet i fokus. Resor som är 
längre bedöms i störst utsträckning ske med kollektivtrafik. Detta 
förutsätter dock att hela resan fungera, det vill säga att anslutningarna i 
form av säkra cykelvägar till kollektivtrafiknodernas fungerar. Det är även 
viktigt att det finns bra parkeringar för cyklar i anslutning till 
kollektivtrafiknoder. 

Många kommunala översiktplaner redovisar kommunens ideer om hur 
cykelvägnäten långsiktigt bör byggas ut. Det kan gälla åtgärder såväl längs 
det egna gatu- och vägnätet som längs vägar för vilka staten är väghållare. 
Förslagen som redovisas är inte alltid redovisade utifrån väl definierade 
kriterier för när separat cykelväg bör anläggas. 

Kartan nedan beskriver länets kommunhuvudorter geografiskt och visar 
avstånd från en given centrumpunkt. Den visar relationerna mellan de 

J SCB, Befolkningsstatistik, 2014-02-17 
4 Fakta om kvinnor och män i Västmanland 20 I 2, Länsstyrelsen 
s Tillgänglig knutpunkt för kollektivtrafiken, med omstigningsmöjligheter, parkeringsmöjligheter 
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olika tätorterna och var det skulle kunna vara aktuellt att planera för 
cykelinfrastruktur med avståndet som grund för prioritering. 

Buffert zoner 5 och 10 km 

Skala: 
o 3 6 12 18 ~ EE __ c:::::=:::i __ KHometer 

Teckenförklaring 

• Tälort centorr 

~ 5 km buffen zone trån tiitort center 

10 km buffert zone frin tiltort center 

=-=-=- Järnvägar 

I: "J Länsgräns 

SjÖ!!f 

CJ Kommungriins 

Figur 2: Kartbilden visar hur länets kommuner förhåller sig till 
varandra. 
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Beträffande förutsättningarna för arbetspendling med cykel så kan man på 
riksnivå utgå ifrån att två tredjedelar av den arbetande befolkningen har 
mindre än 10 km till sina arbetsplatser och ca hälften mindre än 5 km.6 

Västmanland sticker inte ut i förhållande till övriga län. Utanför tätort 
tvingas cyklister till övervägande del cykla på vägbanan eller på vägrenar 
av varierande bredd. De löper en många gånger högre risk att råka ut för 
en trafikskada än bilister. Förbättrad säkerhet är således ett skäl att 
investera i cykelvägar och reducerar främst risken dem som redan cyklar. 

.,' 

Bild 1: XXXX 

66 Kågesons Modell 
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3.2 Mötesfri landsväg 
En del planerade vägprojekt kan påverka cyklister och fotgängare negativt. 
En ombyggnad av 13-metersvägar till mötesfria 1+2-vägar kan påverka 
cykling negativt. Åtgärden minskar risken för kollisioner mellan 
motorfordon men medför att det inte blir någon vägren kvar till de 
oskyddade trafikanterna som också får svårare att korsa vägen. 

Enligt Kågessons mode1l7 talar mycket för att prioritering av länkar längs 
1+2-vägarna ska ges hög prioritet. 

Beträffande redan anlagd eller planerad mötesfri landsväg kan det trots 
allt finnas avsnitt som inte uppfyller kraven i Kågesons modell . Vid sådana 
avsnitt kan man överväga åtgärder av enklare slag, t .ex. utnyttjande av 
parallella småvägar eller anläggande av enklare cykelväg. 

3.3 Inventering av nuvarande cykelvägnät och behov 
Inventeringa v nuvarande cykel nät har inhämtats från den Nationella 
vägdatabasen, NVDB. Till det har komunerna bidragit med 
komplementerande uppgifter. I NVDB finns cykelvägarna inlagda i den 
mån de har lagts in av respektive kommun. I Västmaninad finns data för 
cykelvägnäret inlagt hos de flesta kommunerna. Det som redovisas där 
innehåller bia. information om vilken typ av cykelväg som finns, vilken 
sträcka som cykelvägen går och hur korsningspunkter med andra 
trafikslag är utformade. 

En summering av behovet av cykelväg visar att det finns önskemål om ca 
300 km cykelväg i länets kommuner. Behov och nuläget är avstämt med 
länets kommuner under hösten 2014. Det materialet kommer att ingå i det 
fortsatta arbetet. Kommunala cykelplaner saknas i de flesta kommunerna i 
länet. Västerås kommun och Hallstahammars kommun har tagit fram 
kommunala cykelplaner. 

http://Dublikationswebbutik.vv.se/up load/2860/2007 13 modell for regional inventering och pi 
anering av cykelvagar.pdf 
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3.4 Behovsinventering 

I det här kapitlet beskrivs önskemål och behov kopplat till cykelåtgärder 
inom länet. Behoven kopplas till Kågesons modell som beskriver regional 
inventering och planering av cykelvägar. 

3.5 Kommunala önskemål 
Trafikverket samlar in kommunernas behov och brister kopplat till 
cykelinfrastruktur. Kommunernas redovisade önskemål om utbyggnad av 
cykelvägar uppgår till totalt ca 300 km mellan och inom tätorter. Någon 
uppskattning a v antalet kilometer inom tätort har inte gjorts inom ramen 
för den regionala cykelstrategin. 
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3.6 Kågesons modell 
Tyngdpunkten i på Kågesons modell ligger på åtgärder längs det statliga 
vägnätet. Inventeringen avser långsiktiga behov, som i flertalet regioner 
kan komma att ta lång tid att successivt tillgodose. Modellen använder en 
schablon för inventering av de långsiktiga behoven av separat cykelväg 
längs statliga vägar i tätort, längs större kommunala vägar till 
tätortscentra, mellan tätorter, till tätortsnära utflyktsmål som badplatser 
och ridstall samt för turism och rekreation.8 

Modellen menar att cykelvägarnas standard kan tillåtas variera beroende 
på förväntad trafikvolym och om nyttjandet avser sommarhalvåret eller 
hela året. Behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningar mellan 
cykelstråken och motoriserade vägar ska beaktas i modellen, i varje fall 
beträffande korsningar med betydande trafIkmängder. 

Behov av säkra gång- och cykelvägar finns i många sammanhang. Enligt 
Kågessons modell är det viktigast är att skapa bilfria gång- och cykelstråk 
till skolor, större arbetsplatser samt till buss- och järnvägsstationer. Lokala 
utflyktsmål som idrottsplatser, ridstall, badplatser och friluftsområden be
höver också få bilfria förbindelser till närbelägna tätorter. Cykling har 
också goda förutsättningar när det gäller rekreation och turism. Viktigast 
är att skapa bilfria cykelvägar till tätortsnära badplatser, friluftsområden 
m.m. samt anlägga regionala cykelslingor som fungerar för dagsturer (20-

50 km). 

Frågan om prioriteringsordningen mellan olika objekt och behov ligger 
emellertid utanför denna regionala strategi. Kågessons modell kan ligga 
till grund för det fotsatta arbetet. 

Antal invånare i den mindre av Högsta avstånd mellan orterna, km 
orterna 

500 - l 000 3 
l 000 - 2000 6 
2000 - 5000 10 
5000 - 10000 12 
10000 - 20 000 15 

> 20000 20 

Tabell l . Schablon som underlagfor en bedömning av när bilfri cykelväg bör 
övervägas mellan två orler. 

' http://publikationswebbutik.vv .se/uoload/2860/2007 13 modell for regional inventering och p 
laneri ng av cykelvagar.pdf 
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3.7 Vägar och gators utformning- VGU 9 

Reglerna i VGU är obligatoriska att använda inom Trafikverket. För kommunema 
är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. I Sverige anger VGU att om 

gång- och cykel flödena är låga eller måttliga kan acceptera blandtrafik på vägren 
på vägar med max 90/km i timmen. Vid höga gång- och cykelflöden bör avskild 

gång- och cykelbana övervägas om biltrafiken överskrider 3 000 fordon per dygn. 
Vid flöden mellan l 500 och 3 000 fordon kan cykelfålt väljas och vid flöden 

under 1 500 fordon per dygn anses vägrenen vara tillräckligt. 

3.8 Cykalk10 

GC-kalk är ett Excelbaserat verktyg som används för samhällsekonomiska 
lönsamhetsberäkningar av investeringar i gång- och cykel infrastruktur och andra 
cykelfrämjande åtgärder på länk- och systemnivå. 
Exempel på åtgärder som kan beräknas med GC-kalk är anläggandet av olika 
typer av cykelbanor. Dessa cykelbanor innefattar blandtrafik, cykelfålt, cykelbana 
vid vägen och cykelbana långt från vägen. Verktyget hanterar effekter som är 
cykel- och gångspecifika. 

Effektberäkningarna innebär framför allt att gång- och 
cykelinfrastrukturinvesteringar blir jämförbara med andra transportslag. 

De viktigaste gång- och cykelspecifika effekttyper som beaktas är snarlika i de 
länder där man har lång tradition av CBA(cost benefit analys) . Sverige är ett av 
dessa länder. De viktiga effekttyper som beaktas är: 

» Restid/bekvämlighet 
~ Externa effekter för bil (emissioner, buller, trafikolyckor och slitage) 
-,. Trafiksäkerhet för cyklister 
» Hälsoeffekter 
-,. Kortidssjukfrånvaron 

Tidigare har vanligen varken restid/bekvämlighet, externa effekter för bil , 
sjukfrånvaron eller hälsoeffekter ingått i metodiken. 

9 http://www.trafikverket.se/vgu/ 

10 http://www.trafikverket.selPageFiles/97006/gckalk ver l I manual.pdf 
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3.9 Behov och tillgängliga medel 

Kostnaden för att anlägga en cykelväg varierar beroende på 
förutsättningarna i det enskilda fallet. Kostnaden kan beräknas med 
750kr/m2 vilket innebär att en 3 meter bred cykelbana kostar 2250 oookr 
per kilometer. 

Enligt den sammanställning som vi genomfört i länet finns för närvarande 
ett önskemål av att bygga ca 300 km cykelväg. Underlaget bygger dels på 
insamlat material och dels på utdrag från Nationella vägdatabasen, NVDB 
som visar på befintligt cykelvägsnät i respektive kommun. Vad gäller 
NVDB är underlaget inte är komplett. 

Att enbart bygga ut den önskade cykelinfrastrukturen skulle innebära en 
kostnad på 675 000 000 kr. Till denna summa tillkommer kostnader för 
att ta fram vägplaner. Kostnaden för att ta fram en vägplan varierar mellan 
1-2 Mkr. 

I gällande regionala plan för transportinfrastruktur 2014-2025 finns 36 
Mkr att använda till cykelinfrastruktur tidigast 2019 . Det möter inte alls 
upp mot behovet som är kännt i länet. Genom konsekvent hantering och 
prioritering kan pengarna till störst nytta. 
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4 Varför ökad cykling i länet? 

Ökad och säker cykling är en viktig del för att nå transportpolitikens mål, 
där en av preciseringarna av funktionsmålet anger att "förutsättningarna 
för att välja kollektivtrafik, cykel och gång skall förbättras" . 
Det finns många anledningar till att satsa på ökad säker cykling; 

4.1 Cykling för bättre miljö 
Vägtrafiken påverkar miljön genom bland annat utsläpp av koldioxid, 
kväveoxider, partiklar och genom buller. 

Luftföroreningarna ökar risken för allergier, astma och cancersjukdomar 
och smutsar dessutom ner den omgivande miljön. De allvarligaste 
hälsoproblemen orsakas av partiklar och kolväten. Under de första tre 
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kilometrarna aven resa är bilens utsläpp av avgaser 50 till 60 gånger högre 
per kilometer. 

Cirka 1,5 miljoner medborgare utsätts för buller från trafiksektorn. De 
flesta bullerutsatta finns i dag längs kommunala vägar i tätorter och 
städer. Ökad trafik, fortsatt inflyttning till tätorter och städernas förtätning 
innebär en stor utmaning ur bullersynpunkt. Personer som utsätts för 
buller under lång tid kan drabbas av ökad stress som bl a ökar risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar. 

Hälften av alla bilresor i tätort är kortare än 5 kilometer, enligt en 
beräkning som Trafikverket har gjort. I en tätort är ca 70-80 % av alla 
resor kortare än 4 kilometer. Korta resor under fem kilometer går oftast 
lika fort att cykla som att åka bil. Lyckas vi överföra fler korta resor från bil 
till cykel minskas de miljöfarliga utsläppen och fårre innevånare kommer 
att drabbas av buller. Det har stor betydelse för miljön om vi kan ersätta en 
del av dem med att cykla eller gå. 

Cykling är världens mest miljövänliga transportsätt. En cyklist gör inte av 
med någon energi utöver sin egen och lämnar inga föroreningar efter sig 
och bullrar inte. 

4.2 Cykling för ökad hälsa 
Statens folkhälsoinstitut anger i rapporten Fysisk aktivitet (2010) att den 
svenska rekommendationen för fYsisk aktivitet är att alla individer varje 
dag bör vara fYsiskt aktiva i minst 30 minuter. WHO anger att barn 5-17 år 
bör vara fYsiskt aktiva i minst 60 minuter per dag. Ungefår hälften av den 
vuxna befolkningen beräknas antingen leva ett mycket stillasittande liv 
eller når inte rekommendationen för fYsisk aktivitet ur hälsosynpunkt. 

Cykelpendlare får regelbunden vardagsmotion. Som nämnts tidigare är 
varannan bilresa i tätort kortare än fem kilometer. Att cykla fem kilometer 
tar runt 20 minuter. Detta innebär att många stillasittande 
tätortsinnevånare har möjlighet att få den dagliga dosen vardagsmotion 
genom att byta ut bilresorna och istället cykla till jobbet/skolan varje dag . 

De direkta hälsovinsterna från cykling är många och det är vetenskapligt 
bevisat att hjärta, lungor, knän och leder mår bra av regelbunden motion. 
Forskare har räknat ut att risken för att drabbas av hjärtinfarkt kan 
halveras om du cykelpendlar fem kilometer regelbundet i stället för att ta 
bilen." Fysisk aktivitet har effekt både förebyggande och som behandling 
av vissa sjukdomstillstånd, exempelvis vissa cancerformer, hjärt- och 
kärlsjukdomar och diabetes. Fysisk aktivitet ger också positiva effekter på 

11 Svensk cykling, Cykelsmart, 2012, ISBN 978-91-633-8614-5 
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den åldrande hjärnans kognitiva funktioner. En ökad andel cykeltrafik kan 
medverka till en förbättrad folkhälsa. Det är friskvårdsexperter ense om. 12 

4.3 Ökad säker cykling 
Eftersom cyklisten är oskyddad föreligger stor risk för allvarlig skada eller 
död vid kollision med motorfordon, och det gäller därför att utveckla en 
ökad cykling så att den kan ske på ett säkert sätt. Ökad säkerhet uppnås i 
första hand genom infrastruktur och drift- och underhållsåtgärder i syfte 
att undvika olyckor med allvarliga skador som följd men när olyckor ändå 
inträffar är cykelhjälmsanvändning den viktigaste skyddsfaktorn. 

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för en utveckling mot 
en ökad säker cykling. Det innefattar bland annat ett sammanhängande 
nät av cykelvägar där framkomligheten för cyklister prioriterats 
exempelvis vid signaler. Andra viktiga åtgärdsområden är att bygga bort 
felande länkar och att säkra korsningar mellan cyklar och motorfordon. 

En hög drift- och underhållsstandard på cykelvägnätet har betydelse för 
statusen för cykeln som transportmedel och välskötta cykelvägar är något 
som kan få fler att cykla mer. Det är särskilt viktigt att peka ut och 
prioritera viktiga stråk för arbetspendling och barns skolvägar. Drift och 
underhållsåtgärder är en viktig åtgärd för att minska antalet skadade 
cyklister. Drygt 40 % av cyklisternas singelolyckor kan relateras till 
bristande drift och underhåll och singelolyckorna utgör mer än 70 % av 
alla cykelolyckorl3. 

4.4 Cykling för jämställdhet i transportsystemet 
Resenärer ställer allt högre krav på att se resan i sin helhet d.v.s. dörr till 
dörr som inte får försvåras genom en uppdelning i olika trafikslag och 
fårdmedel. Kraven innebär att exempelvis cykel och kollektivtrafik behöver 
knytas samman bland annat genom goda och säkra parkeringsmöjligheter 
för cyklar och i vissa fall med att även kunna ta med sig cykeln på tåget 
eller bussen. 

Det finns studier som visar på skillnader i resebeteendet mellan könen. 
Kvinnor har enligt en studie, som WSP genomfört (2007), ett mera 
komplext resmönster än män, särskilt när det gäller arbetsresor. Män 
arbetspendlar längre sträckor och har mindre ansvar för sina barns 
hämtning och lämning i småbarnsåren. En utbyggnad av cykelvägnätet 
som underlättar "hela resan perspektivet" skulle därför bidra till en 
enklare vardag för många kvinnor som idag tvingas göra många stop. 

12 Svensk cykling, Cykelsmart,20 12, ISBN 978·91·633-8614-5 
Il Thulin och Niska, 2009 
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5 Cykelns betydelse i den fysiska planeringen 

Fyrstegsprincipen utgör utgångspunkt för planering av transportsystemet. 
Från och med 2012 måste alla objekt som skall finansieras av nationell 
eller regional plan föregås aven åtgärdsvalsstudie. Detta innebär att alla 
stegen i fyrstegsprincipen skall genomgås innan ekonomiska medel 
tillsätts. 

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och 
utvecklas utifrån en helhetssyn och att man hittar de mest 
kostnadseffektiva åtgärderna för att lösa problem eller brister i 
transportsystemet. Eftersom nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder är de mest kostsamma är det en fördel om effekter 
kan nås genom andra åtgärder. 

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv är åtgärdsstegen 1 och 2 ofta 
kostnadseffektiva eftersom de leder till bland annat förändrade resmönster 
som också omfattar en överföring av personresor från bil till gång, cykling 
och kollektivtrafik. Det är viktigt att analyserna genomförs i ett tidigt skede 
i planeringen och innan åtgärderna har valts. Tänkbara åtgärder ska 
analyseras i följande fyra steg: 

Steg 1 - Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av 
transportsätt 
Steg 2 - Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur 
och fordon 
Steg 3 - Begränsade ombyggnadsåtgärder 
Steg 4 - Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

De två första stegen i fyrstegsprincipen innebär ofta olika typer av cykel 
eller kollektivtrafikåtgärder. När det gäller cykelsatsningar krävs det att 
infrastrukturen finns på plats innan det är möjligt att genomföra steg 1 och 
2 åtgärder. 
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6 Strategisk inriktning och åtgärdsområden 

Nedan beskrivs strategiska områden och åtgärdsområden som ligger till 
grund för en ökad säker cykling i Västmanlands län. Det strategiska 
området utgör en prioriteringsgrund för vilka cykelvägar som skall byggas. 
Åtgärdsområdena fokuserar inriktningen på arbetet. 

6.1 Strategiskt område för utveckling av cykling 
Att arbeta för att det ska bli enklare att cykela till och från jobb och skola 
är en viktigt del i att öka och utveckla cyklingen i Västmanland i framtiden. 
Den största potentialen till ökad cykling finns inom och mellan tätorter i 
länet. Cykling i form av arbetspendling samt barns säkra skolvägar 
ser vi som ett mycket viktigt område och åtgärder som underlättar cykling 
för arbetspendling och till skolan bör vara i fokus. 

Hela resanperspektivet ska genomsyra arbetet och det innebär att 
resan från "dörr till dörr" ska fungera . Åtgärder som genomförs ska göras 
så att hela resekedjan fungerar. Det kan exempelvis handla om "felande 
länkar"längs med en sträcka eller fungerande bytespunkter mellan 
trafikslag. Samordning mellan trafikslag är viktigt och möjligheten till 
parkering, säker förvaring, möjligheten tillIånecyklar vid resecentrum har 
stor betydelse för att hela resan ska fungera . 

På kort sikt prioriteras i första hand avstånd på mindre än 5 km och i 
andra hand avstånd mellan 5 och 10 km. På längre sikt ser vi att behovet 
att cykelvägar på längre avstånd kommer att öka då det kommer att bli allt 
vanligare med elcyklar. Cykling på längre distanser ger möjlighet till 
fritids- och motionscykling samt cykelturism. 

6.2 Atgärdsområden 
För att nå de uppsatta målen behövs utpekade åtgärder och 
åtgärdsområden som kopplas till det strategiska området. Följande 
områden ser vi som mycket viktiga i det fortsatta arbetet. 

Samhällsplanering/ Fysisk planering 
För att vi ska uppnå en ökad och samtidigt säker cykeltrafik krävs det att 
cykeln är en naturlig del av samhällsplaneringen både på regional och 
kommunal nivå. Fokus inom samhällsplaneringen ska vara att skapa en 
sammanhållen och tillgänglig cykelinfrastruktur för att locka flera 
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cyklister. Separering av cykeln från motorfordon är en viktig del att ta med 
i beräkningen för att skapa attraktiva cykelstråk. 

Samverkan 
Cykelns konkurrenskraft gentemot bilen är som nämnts tidigare på korta 
sträckor. Många gånger är det kommunen som har den bästa kunskapen 
om brister och behov i och kring tätorter. 

För att få maximal nytta av förbättringar av infrastrukturen för cykling är 
det avgörande att kommunerna är involverade i cykelplaneringen. I det 
löpande arbetet krävs en samverkan mellan flera parter och ett gemensamt 
åtagande mellan främst kommunerna, Länsstyrelsen, Trafikverket och den 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Förbättra bytes punkter mellan kollektivtrafik och cykelväg nät 
En avgörande framgångsfaktor för "hela resan" perspektivet är att de 
ingående reseelementen fungerar i vardagen. En "iktig del i denna kedja är 
bytespunkter mellan cykel och kollektivtrafik. Förutom att själva 
cykelbanan är trafiksäker och funktionell måste även stöldsäkra och 
väderskyddade parkeringar finnas i omedelbar närhet till bytespunkten. 

Håll hög standard på drift och underhåll 
Nästan 80 % av alla cykelolyckor är singelolyckor varav 40% beror på 
underlaget. För att uppnå målet om säker cykling är det viktigt att hålla en 
hög standard på drift och underhåll av cykelbanor. Studier visar att 
snöröjning och upptagning av sand på våren minskar risken för 
cykelolyckor avsevärt. '4 

Arbete med överflyttning från bil till cykel 
För att uppnå största effekt av de fysiska åtgärderna är det viktigt att dessa 
kompletteras med informationsinsatser. Att enbart bygga en cykelväg utan 
att till exempel skylta och marknadsföra cykelvägen ger inte lika stor effekt 
som om dessa åtgärder genomförs samtidigt. 

6.3 Atgärdspaket 
För att en cykelbana ska byggas med regionala medel krävs det att det 
finns anslutande cykelbanor längs kommunalt vägnät. Eftersom Hela
resan-perspektivet genomsyrar hela arbetet är det viktigt att även andra 
fysiska åtgärder genomförs för att nå bästa effekt. Exempelvis anslutande 
gång/cykelbanor och cykelparkeringar. Som tidigare nämnts blir effekten 

14 Studie Darin 2014 
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allra störst om den fysiska åtgärden dessutom kompletteras med andra 
åtgärder. Exempelvis skyltning/vägvisning och informationsinsatser för 
att uppmärksamma bilister om den nya cykelvägen och få dem att välja 
cykeln istället för bilen. Även under denna process är det viktigt att 
kommunen, Länsstyrelsen, Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten 
arbetar ihop för att nå optimal effekt. 
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7 Fortsatt arbete 

Utifrån det strategiska området och åtgärdsområdena kan vi nu tydligare 
prioritera de påtgärder som bör genomföras samt vilka cykelvägar som bör 
byggas. Detta gör att det kommer att bli lättare och tydligare att jobba med 
cykelfrågan i Västmanlnds län där vi tillsammans är överrens om att vi ska 
arbeta för att öka vardagscyklingen där: 

? barns säkra skolvägar 
» arbetspendling 
» hela-resan-perspektivet 

Ovanstående tre punkter är de mest prioriterade områdena. 
Prioriteringen är framtagen i bred samverkan med länets kommuner, 
regionala kollektivtrafikmyndighet ,Trafikverket och Länsstyrelsen. Vi är 
överens om att vi ska jobba med frågan om avstånd stegvis, i första hand 
o-skm och i andra hand över S km och i tredje hand 6-lOkm och därefter 
längre distanser. Detta ger en tydlighet och en inriktining i det fortsatta 
arbetet med cykel i Västmanlands län. 

7.1 Roller och ansvar 
Följande aktörer ansvarar för att påverka utvecklingen i riktning mot den 
regionala cykelstrategins syfte och mål och ökad säker cykling. 

» Samhällsplanering/ Fysisk planering: Kommunerna, 
Länsstyrelsen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och 
Trafikverket 

~ Samverkan: Kommunerna, Länsstyrelsen, Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, och Trafikverket 

» Förbättra bytespwtkter mellan kollektivtrafik och cykel: 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten, LänsstyTelsen och 
Trafikverket 

., Håll hög standard på drift och underhåll: Trafikverket och 
kommunerna 

» Arbete med överflyttning från bil till cykel: Kommunerna 
och Länsstyrelsen 
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8 Uppföljning 

Uppföljningen av strategin kommer att ske genom den årliga 
verksamhetsplaneringen och fortsatt genom en handlingsplan på länsnivå 
som ett första steg där vi lägger ihop kommunernas önskemål och den 
regionala cykelstrategin. För att en cykelbana ska kunna byggas krävs det 
att en åtgärdsvalsstudie är genomförd och i flera fall även att en vägplan är 
framtagen. 

Arbetet med cykelåtgärder i Västmanland kommer även att följas upp 
inom den långsiktiga transportinfrastrukturplaneringen. 
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MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -11- 11 
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MISSIV 

Tekniska kontorets redovisning av trafiksituationen kring skolor 
och förskolor i Sala kommun samt förslag till åtgärder. 

BAKGRUND 
Tekniska kontoret fick i uppdrag den 12 september 2014 att undersöka 
trafiksituationen kring skolor och förskolor i Sala kommun, samt redovisa inkomna 
synpunkter och ev. åtgärder. 

UNDERSÖKNING 
Undersökningen genomfördes med hjälp aven enkät bestående av fyra frågor som 
skolans rektor fick i uppgift att besvara. Frågornas syfte var att skolorna själva 
skulle beskriva hur man upplevde trafiksituationen samt själva komma med förslag 
till åtgärder. 

RESULTAT 
Av 32 utskickade enkäter inkom 10 besvarade. Hälften av skolorna ansåg att 
trafikmiljön var bra och övriga acceptabel eller dålig. De skolor som enligt 
undersökningen uppges ha den mest problematiska situationen är Vallaskolan, 
Äkraskolan och Lärkbacksskolan. Ett internt möte inom tekniska kontoret den 10 
november 2014 visade att möjlighet finns att tillmötesgå några av de önskemål om 
åtgärder som inkommit, exempelvis: 

~ Vallaskolan. Angörningsplats för lämning och hämtning kommer att byggas 
vid Ringgatan om byggnaden färdigställs. 

~ Vallaskolan. Inställning av varningsljus ses över vid övergångsstället vid 
Ringgatan. 

~ Äkraskolan. Hastighetsbegränsning 30km/h på Strandvägen. 

~ Äkraskolan. Omkörningsförbud förbi skolans entre. 

~ Lärkbacksskolan. Grusplanen ses över och helheten utreds i samband med 
vision Lärkan. 

Äterkoppling till rektorerna kommer att ske om vad tekniska kontoret 
kommit fram till och vill skolan av att vi kommer ut och informerar så är det 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Rädhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 7000 
Fa)(: 0224-188 50 

tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

också en viktig åtgärd. Attitydförändring och fysiska åtgärder är något som 
möjligen tillsammans skulle kunna bidra till en hållbar förändring. 

Flera av skolornas önskemål om åtgärder kommer att översändas till 
lokal förvaltarna då dessa ligger inom deras ansvarsområde. 

TEKNISKA KONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna ovanstående utredning och 
förslag. 

Tekniska kontoret 2014-11-11 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Jenny Julin 
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Tekniska kontorets redovisning av trafiksituationen kring skolor 
och förskolor i Sala kommun samt förslag till åtgärder. 

Tekniska kontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning den 12 
september 2014 att undersöka trafiksituationen kring skolor och förskolor i Sala 
kommun, samt redovisa inkomna synpunkter och ev. åtgärder. 

Redovisningen av undersökningen är uppbyggd på så sätt att efter varje skolas 
enkätsvar lämnar Tekniska kontoret sina synpunkter på svaren. 

UNDERSÖKNING 
Den 15 september sändes en enkät med fyra frågor ut till samtliga för- och 
grundskolor i Sala kommun. Skolans rektor fick i uppdrag att besvara enkätfrågorna. 
Den 15 oktober skulle svaren senast ha inkommit till Tekniska kontoret. Syftet med 
frågorna var att skolorna själva skulle få berätta om sina upplevelser samt försöka 
se orsaken till den ev. bristande trafiksäkerheten. 

Nedan följer enkätfrågorna. 

Fråga 1. 
Hur upplever ni trafiksäkerheten/trafiksituationen vid er skola? 

Bra Acceptabel Dålig 

Fråga 2. 
Oavsett svar iföregående fråga vill vi att ni beskriver vad ni tror är anledningen till att 
trafiksituationen ser ut på detta sätt. 

Fråga 3. 
Om ni har svarat acceptabel eller iMfuI. ifråga 1, har ni några egna funderingar på hur 
trafiksäkerheten skulle kunna förbättras kring er skola? 

Fråga 4. 
Om er skola arbetar med trafiksäkerhet vill vi att ni beskriver på vilket sätt. 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltn ing 
Bo)( 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 

jen ny ,julin @sala.se 
Direkt: 0224-747566 



Kommunstyrelsens förvaltning 
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RESULTAT AV ENKÄTEN 
Av totalt 32 skolor svarade 10 stycken. Av dessa 10 ansåg fö ljande 5 skolor att 
trafiksäkerheten var bra: 

~ Gärdesta förskola 

" Ekeby förskola 

» Ekorrens försko la 

" Åkra förskola 

" Kyrkskolan 

Kyrkskolan önskar dock ett övergångsställe rakt utanför busshållplatsen mot 
kyrkan. Åkra förskola önskar hastighetsbegränsning 30km/h runt hela 
skolan/förskolan. 

Sammanfattande kommentar 
Undersökning angående skälet till övergångsställe krävs vilket tekniska kontoret 
kommer att genomföra. Rekommendationen från Trafikverket är att dessa enbart 
sätts upp av framkomlighetsskäl och inte av trafiksäkerhetsskäl. 

FÖLJANDE SKOLA ANSÅG ATT SITUATIONEN VAR ACCEPTABEL: 

Vallas kolan förskoleklass-sjätte klass 

Skolan har svarat följande: 

Vi har en personalparkering där föräldrar 6ker in för att släppa av sina barn. M6nga barn 
använder utrymmet "bakom bilarna"för att ta sig till skolan. Det innebär stor riskför olyckor 
eftersom det blir mycket "in- och utfart"från själva parkeringsfickorna. (Personalen parkerar 
sin bil och sen står den hela dagen, vilket innebär att när man d6 lämnar skolan är det inte alls 
samma "trafik" av barn) 
Mångaföräldrar parkerar längs "lokalgatan" vid Ringgatan. Där är detganska mycket trafik 
och därför ingen lämplig plats att släppa av barn. Det är heller inte tillåtet att parkera där. 
(Önskvärt hade varit att man vid planeringen av den "Nya sträckningen" genom centrala Sala, 
hade gjort en riktig "ficka"för avsläppning av barn till skola och fritids). 
Detjörekommer också att föräldrar kör in på själva skolgården för att släppa av barn, vilket 
inte är tillåtet. 
Fritids har uppmärksammat attföräldrar åker in bakom matsalen för att släppa av barn, och 
sedan backar ut vilket innebär att de riskerar bocka mot cyklande elever. (Det har varit tillbud 
där elever varit nära att bli p6kördajust i sådana situationer.) 

Fråga 3. Egna förslag kring förbättrad trafiksäkerhet. 

En skylt med "förbjuden infart" vid personalparkeringen ("endast skolans persona/"-skylten bör 
också vara kvar). 
Tydlig skyltning vid Ringgatan. 
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Tekniska kontoret 

Möjlighet att göra en "runda" där man "kör in, släpper av och kör vidare" utan att behöva 
backa. 

Vallaskolan åk 7-9 
Skolan önskar ett bättre bevakat övergångsställe vid Ringgatan för de elever som "går ner på 
stan". 

Sammanfattande kommentar till Vallaskolan F-9 
Ett helhetstänk behövs vid Vallaskolan. Problemen kan dock inte enbart lösas med 
regler och fysiska åtgärder, en attitydförändring krävs. 
Tekniska kontoret utreder ärendet. 

FÖL/ANDE SKOLA SVARADE ATT TRAFIKSÄKERHETEN VAR MITTEMELLAN 
ACCEPTABEL OCH DÅLIG: 

Dagbarnvårdarna/öppna försko lan 

Skolan anser att det finns för få parkeringar när föräldrar hämtar och lämnar sina 
barn. Grindarna är lätta för barnen att få upp och för krångliga för föräldrar att 
stänga. Låsning av grind innefattar två moment. Barnen springer ut till sina 
föräldrar vid gatan i samband med hämtning. 
Skolan önskar att grindarna görs med barnsäkra. 

Sammanfattande kommentar till dagbarnvårdarna/öppna förskolan 

Tekniska kontorets förslag är att skolan informerar föräldrar om vikten av att och 
hur man låser grinden och att föräldrarna hjälps åt med detta. För att undvika 
ökning av trafik utanför ingången till förskolan skulle föräldrar kunna samverka 
genom att flera barn med föräldrar möts upp en bit bort från skolan och att en eller 
två föräldrar följer med barnen till skolan. Föräldrarna turas sedan om med denna 
uppgift. 
När det gäller barnsäkra grindar skickas frågan över till lokal förvaltarna. 

FÖL/ANDE SKOLOR ANSÅG ATT TRAFIKSÄKERHETEN VAR DÅLIG: 

Åkraskolan 

På fråga 2 har skolan svarat att trafiksituationen känns otrygg trots att skolan har 
"bussvakter" och man ger också följande förslag till åtgärder: 

1. Skyltar som markerar att det är en skola pd Akragatan, varning för barnskyltar 
uppsatta, placeringen bör ses över för de syns inte 

2. 30 km/h-skyltar även pd Akragatan 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
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3. 30 km/h även pd Strandvägen. Detta pga. cyklande barn som passerar vägen, 
aktiviteter vid skolgdrden och föräldrar som lämnar barn till Åkra förskola. 

4. Vägskylt med pdbud att man ska köra till höger när man kör ut pd Åkragatan frdn 
matsalen och att det är endast 7km/h pd denna lilla väg. Att cykelbanan och 
parkering är fristdende frdn varandra. 

S. Förbud att köra om skolskjutsbussar 
6. Anvisat körfältför taxi och bussar 
7. P-platser endastför skolans personal längs vägen mot matsalen 
8. 8ra med bänkar utanför stora entr<!n, särskolans elever väntar pd taxi där. 
9. Staket/spärr mot vägbanan. (lika som vid skolbussen). 

Kommentarer till Åkraskolans önskemål 

1. Vägmärken finns. Placeringen kan ses över angående möjlighet at flytta 
dessa. 

2. Vägmärken med hastighetsbegränsning 30km/h finns redan uppsatt vid 
korsningen Sivermyntsgatan/Berggatan som är korsningen före Åkragatan. 
Vägmärket upprepas endast när ny hastighet börjar gälla. 

3. Hastighetsbegränsningen längs Strandvägen är idag SOkm/h. Skolan önskar 
att hastigheten ändras till 30km/h. Mätning genomförd på Strandvägen 
140925 -141005 visar att av de flesta fordon håller gällande hastighet, dvs. 
inom SOkm/h. Tekniska kontoret ser över mÖjlighet till hastighetssänkning. 

4. Hastighetsbegränsning 7 km/h är inte tillåtet att besluta om. Önskan om 
vägmärke angående påbud (krav) att endast svänga till höger kommer att 
utredas av tekniska kontoret. 

5. Fortsatt utredning inom tekniska kontoret. 
6. Fortsatt utredning inom tekniska kontoret. 
7. Då detta genererar mer trafik (fler som använder bil om fler 

parkeringsmöjligheter finns) och bidrar till en sämre trafikmiljö, kommer 
därför inte önskemålet utredas vidare. 

8. Önskemålet skickas tiIllokalförvaltarna. 

Sammanfattande kommentar till Åkraskolan 
Här behövs ett samarbete mellan Tekniska kontoret och Åkraskolan Istället för att 
enbart arbeta med fysiska åtgärder är tekniska kontorets förslag att skolan även 
arbetar med attitydförändring. Tekniska kontoret och närpolisen Sala har inlett ett 
samarbete och förslag är att föra en dialog med Åkraskolans rektor. Risken finns att 
om endast fysiska åtgärder genomförs kommer det att generera nya problem och 
ökad trafik efter ett tag. 

Åby för- och grundskola 
Skolan anser att grunden till bristande trafiksäkerhet är följande : 

,. För fd P-platser 
;. Personal och vdrdnadshavare parkerar hur som helst vilket gör att det är svårtför 

bilförarna att se dt alla MI/, samt stör grannar 

4 (6) 
2014-11-04 



Kommunstyrelsens förvaltning 
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Enligt fråga 3 önskas följande åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten: 

Se till att parkeringsplatser ordnas för personal samt ndgra P-platser för vdrdnadshavare som 
hämtar och lämnar barn i förskolan och pd fritids. 

Sammanfattande kommentar till Åby för- och grundskola 
Tekniska kontoret föreslår att Åby för- och grundskola arbetar med 
attitydförändring eftersom fler parkeringsplatser kommer att generera mer trafik 
och därmed leda till farligare trafiksituation. 
Tekniska kontoret och Sala närpolis föreslås inleda samtal med skolans rektor för 
att diskutera hur man kan arbeta vidare. Ex vis föräldramöten, introducera levande 
skolbuss dvs. föräldrar turas om att gå med en grupp barn till skolan. 

Lärkbacksskolan 

På fråga 2 angående anledningen till trafiksituationen svarar Lärkbacksskolan: 

De som lämnar våra elever med bil kör så långt de kan. Det händer ofta att detförekommer 
bilar pd cykelbanan. Har blivit mycket bättre sedan en bom sattes upp vid ändan av cykelbanan 
vid badhusets parkering. Den går att ställa upp har några kommit på sd ibland kör det bilar 
däriaf 

När det gäller fråga 3 och förslag till åtgärder ges följande svar: 

Eftersom den stora grusplanen finns närmast Dalhem så kanske det kan dirigeras hur de 
lämnande och hämtande föräldrarna kan använda den. En plan för den planen. Går det att 
göra en infart högre iställetför att de åker in via den på cykelbanan. 

Sammanfattande kommentar till Lärkbacksskolan 
Tekniska kontoret har låtit placera ut betongsuggor vid infarten till den stora 
grusplanen. Grusplanen är inte avsedd att hämta och lämna elever på utan är en 
aktivitetsplan där fotbollsmål tidigare var utplacerade. 
Till vintern kommer dessa suggor att plockas bort för att snöröjning ska möjliggöras. 
Beroende på fortsatt agerande i samband med hämtning och lämning kommer 
tekniska kontoret eventuellt att låta placera en vägbom. 
När det gäller långsiktig planering av trafiksäkerhet ligger "Vision Lärkan" till grund 
för fortsatt arbete. En ny detaljplan för området är under utformning där 
trafiksituationen utreds. 

Avslutande kommentar 
Ett internt möte inom tekniska kontoret är bokat till måndagen den 10 november 
2014. 
Vid detta möte ligger enkätundersökningen som grund för fortsatt diskussion kring 
arbetet med skolornas trafikmiljö. 
Tekniska kontorets förslag är därefter att ett inledande samtal förs med rektorerna 
för de skolor som har mest problem med trafiksäkerhet om hur tekniska kontoret, 
rektor jskola och polis tillsammans kan skapa en bättre trafikmiljö. Exempelvis 
genom föräldramöten och eventuella fysiska åtgärder. 

5 (6) 

2014-11-04 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Trafiksäkerheten kring skolor är ett nationellt problem och studier visar att det som 
mest bidrar till en farlig trafikmiljö är föräldrar som hämtar och lämnar sina barn 
vid skolan. Att få till stånd en attitydförändring är nödvändig för att föräldrar ska 
våga lämna sina barn att själva gå till skolan. En förändring som inte bara skulle 
gagna trafikmiljön utan samhället och miljön i övrigt. 

Tekniska kontoret 
2014-11-05 
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SKRIVELSE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
jenny julin Ink. 2014 -11- 11 

SKRIVELSE 

Angående trafiksäkerhet kring skolorna i Sala kommun. 

Kommunstyrelsen har gett Tekniska kontoret i uppdrag att undersöka 
trafiksäkerheten kring förskolor och grundskolor i kommunen. 

Uppdraget består i att kartlägga upplevelserna av trafiksäkerhet kring skolan för att 
få en grund på vilket sätt man kan gå vidare. 

Som ett första steg i detta uppdrag bifogas med denna skrivelse en enkät där vi ber 
om er hjälp att så utförligt som möjligt besvara frågorna om just trafiksäkerheten. 

Senast den 15 oktober 2014 vill vi ha ert svar till 

Internpost: Ienny lulin. tekniska kontoret eller via mail: jenny.julin@sala.se 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta jenny julin på telenummer: 0224-74 75 66. 

Tack för hjälpen! 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Vaxel: 0224-74 7000 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Jennv Julin 
Trafikingenjör 

Tekniska kontoret 

jenny ,jul in@sala.se 
Direkt: 02.24-747566 



Enkät - trafiksäkerhet vid grundskolor och förskolor, 

Sala kommun. 

Skolans namn: ................................................ . 

Rektors namn: ................................................ . 

Dagens datum: ............................................... . 

Ringa in ert svarsalternativ. 

Fråga 1. 

Hur upplever ni trafiksäkerhetenjtrafiksituationen vid er skola? 

Bra Acceptabel Dålig 

Fråga 2. 

Oavsett svar i föregående fråga vill vi att ni beskriver vad ni tror är 

anledningen till att trafiksituationen ser ut på detta sätt. 



Fråga 3. 

Om ni har svarat acceptabel eller dålig i fråga I, har ni några egna 

funderingar på hur trafiksäkerheten skulle kunna förbättras kring er 

skola? 

Fråga 4. 

Om er skola arbetar med trafiksäkerhet vill vi att ni beskriver på vilket 

sätt. 

Om svarsraderna inte räcker till, V.g. använd baksidan av enkäten. 

Tack tör er medverkan! 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -11- 1 l 
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Samhällsbyggnadskontorets redovisning av erfarenheter och 
konsekvenser av Sala kommuns nya skolskjutsorganisation när det 
gäller barns säkerhet i trafiken. 

Bakgrund: 

Under 2009 genomförde Sala kommun ett samarbetsprojekt med dåvarande Vägverket 
och WSP. l projektet undersöktes hur ruttoptimering kan effektivisera skolskjutsen. 
Resultatet visade att det i teorin fanns en avsevärd effektiviseringspotential. Under våren 
2009 inledde Länstrafiken Mälardalen projektet Mer Koll, med syfte att skapa nya 
samarbetsformer mellan olika intressenter och utveckla den kollektiva trafiken i 
Västmanlands och Örebro län. Projektet har finansierats av kommunerna i Västmanland 
och Örebro län, trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län, regionförbundet Örebro 
samt EU:s strukturfond för östra Mellansverige. Sala har deltagit i projektet under 2010-
2012, med målsättningen att utveckla kollektivtrafiken genom förbättrad tillgänglighet 
och användning av kollektivtrafiken, samt öka samordningen av den särskilda 
kollektivtrafiken. From höstterminen 2014 har kommunen genomfört ett nytt 
skolskjutsupplägg utifrån Mer Kolls förslag till ökad samplanering mellan olika trafikslag, 
linjelagd kollektivtrafik och upphandlad entreprenadskjuts till utförande av skolskjuts. 

De samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun var tidigare organiserade inom fyra 
olika nämnder, kommunstyrelsen ansvarade för kollektivtrafiken, vård och 
omsorgsnämnden ansvarade för färdtjänst, riksfärdtjänst, daglig verksamhetsresor samt 
dagvårdsresor, skolnämnden ansvarade för skolskjutsar och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för elevresor. Kostnaderna för samhällsfinansierade resor var 
förhållandevis höga i Sala kommun och då framförallt för skolskjuts. 

2010-06-10 fattade KS i Sala beslut om att samordningen mellan befintlig linjetrafik och 
skolskjutsar ska öka för barn i årskurs 0-6 och därmed minimera antalet skolskjutslinjer 
och sänka kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutade2010-06-23 att bilda en 
sammanhållen organisation för samhällsfinansierade resor inom Sala kommun. 
Organisationen placerades inom kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning, med 
start 2011-01-01. Den samlade verksamheten ansvarar för handläggning, upphandling, 
samordnings och utvecklingsansvar för kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. 
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Tidigare gällande riktlinjer på skolförvaltningen övertogs i princip oförändrade av 
kommunstyrelsen 2011-01-01, förutom en förändring i avstånd till hållplats och totala 
planerade restiden. 2014-02-06 beslutades om en minskning i väntetid för särskoleelever 
från 30 min till 15 minuter, samt gjordes ett tillägg att skolskjuts medges när annan 
särskild omständighet föranleder det t.ex. elevs behov av trygghet och säkerhet. 

Avstånd Avstdnd hpl. Avstdnd hpl 
Bostad - t.o.m201O from 2011 -01-01 
skola 

Förskoleklass minst 2,0 km 1,0 km 2,0 km 
Är 1-3 minst 2,0 km 1,0 km 2,0 km 
Är4-6 minst 3,0 km 2,0 km 3,0 km 
Är7-9 minst 4,0 km 3,0 km 4,0 km 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-11 

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

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, att redovisa erfarenheter och konsekvenser av 
Sala kommuns nya skolskjutsorganisation när det gäller barns säkerhet i trafiken. 

Erfarenheter och konsekvenser: 

Vid övertagandet av skolskjutsen från skolförvaltningen till KSF överlämnades pärmar 
med klasslistor och listor på vilka elever som var skolskjutsberättigade. F-klass-åk 6 åkte 
entreprenadskjuts och taxi förutom elever till Åkraskolan från Jugansbo/Saladamm som 
åkte linjetrafik. Rätten till skolskjuts gällande avstånd grundade sig på uppgifter från 
eniro.se och hitta.se. All planering av hållplatser och körrutter gjordes av entreprenörerna. 
Kommunen var uppdelad i tre skolskjutsområden med tre olika entreprenörer. 
Transporter över skolskjutsgränser betalade kommunen extra för, utöver fast pris i 
upphandlingen. Ingen samplanering gjordes mellan de olika entreprenörerna eller med 
linjetrafik. Kommunen hade lite kunskap om påstigningsplatser och körrutter, då detta 
gjordes av tre olika entreprenörer, som efterföljde riktlinjerna på lite olika sätt bIa. 
gällande avstånd till hållplats. Listor med hållplatser lämnades till kommunen från 
entreprenörerna, men inga kartor bifogades för att kunna se var påstigningsplatsen var 
placerad. 

Idag har vi ett geografiskt IT program som ger underlag från trafikverkets NVDB till beslut 
om skolskjuts gällande upptagningsområde, avstånd till skola och hållplats. Vi kan även 
"spärra" vissa vägavsnitt till hållplats/skola pga. bristande trafiksäkerhet eller annat skäl, 
ex. tillfälligt avstängd väg för reparation av bro eller privat väg där väghållaren ej har 
stadsbidrag och därför nekar skolskjutstrafik. Alla elever med rätt till skolskjuts får inför 
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skolstart ett elevkort med information om transportsätt, busstider samt ramschema för 
sin årskurs. Elevkortet skapas enligt reglerna i riktlinjerna för restid och väntetid och 
eleven ansluts till lämpligt trafikslag och linje. De elever som inte uppfyller avståndskravet 
för skolskjuts kan skriftligen ansöka om skolskjuts ex. p.g.a. trafikfarlig väg, 
funktionshinder eller växelvis boende. Som underlag för dessa beslut har uppgifter 
hämtats från trafikverkets hemsida med uppgifter om trafikmätning, bredd på väg, 
hastighet mm. Det geografiska IT programmet är även kopplat till Google Earth så vi kan 
direkt söka i kartan och hämta upp väg till skola och hållplatsens utformning. Ibland har 
även besök på plats genomförts. Vi har åkt alla entreprenörslinjer för att på plats se 
samtliga påstigningsplatser och då framförallt de som inte är VL-hållplatser. 
Handläggarna, transportstrateg samt trafikingenjör har även möten för att diskutera 
specifika vägsträckor och hållplatser samt ev. åtgärder på de vägar där kommunen är 
väghållare. Är trafikverket väghållare har kontakt tagits med RKTM och trafikverket för 
åtgärder. Då vi har fått respons på önskad åtgärd kan det trots det ta tid att få den utförd. 
Tyvärr har vi även ibland mötts av negativ respons" men det här är inte värre än någon 
annanstans i Sverige längs det statliga vägnätet", som ett exempel på utebliven åtgärd, där 
vi önskade en spång över ett dike för att säkerställa gångväg till hållplats/påstigningsplats 
för entreprenadbuss. 

Turplaneringen utgår i grunden från den planering som gjordes av trafikplanerare på VL i 
Mer Koll projektet, samt den hållplatsinventering med säkerhetsklassificering som gjordes 
under 2010 inför uppstart. Löpande under läsåret görs smärre justeringar p.g.a. flyttar 
under termin, eller synpunkter som kommer från entreprenören gällande körtider, 
tillgänglighet eller trafiksäkerhet. För att få förutsättningar att göra en bra planering och 
även hinna kolla upp nya påstigningsplatser krävs att uppflyttningen mellan årskurser och 
då framförallt F-klasselever görs tidigt under våren på skolförvaltningen. Det har tidigare 
gjorts först vid vårterminens slut, men där fick vi gehör så att det gjordes tidigare under 
våren 2014, vilket var till stor hjälp inför läsår 2014-2015. 

I nuvarande upphandling är hela Sala kommun ett skolskjutsområde, vilket möjliggör 
samutnyttjande av fordon mellan skolor och omplanering av bussar mellan läsår, samt 
även under läsår om ex. nya elever tillkommer som inte ryms i fordon eller medför 
problem med körtider. I det geografiska planeringsprogrammet skapar transportenheten 
hållplatser och turlinjer för de elever som inte åker VL. Entreprenörerna får inför skolstart 
turrapporter på elever, hållplatser, tider, kartor med körlinjerna samt kontaktuppgifter till 
vårdnadshavare. Vi har avstämningsmöte inför skolstart samt löpande kontakt vid 
skolstart för att göra justeringar om det behövs gällande tider och påstigningsplatser. 
Chaufförernas och entreprenörens åsikter efterfrågas inför skolstart utifrån 
planeringsunderlaget samt även en period efter skolstart. 

I upphandlingen av skolskjuts ställs krav på att entreprenören anordnar och deltar i årliga 
utrymningsövningar/och eller andra aktiviteter som genomförs tillsammans med eleverna 
i samråd med beställaren/skolan. Motsvarande finns inte för elever som åker linjetrafik. Vi 
har framfört önskemål om detta till VL, frågan är även väckt gentemot kommunens 
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För de elever som åker VL linjetrafik lämnar vi turrapporter och kontaktuppgifter på 
vårdnadshavare till VL, samt att vi har regelbunden kontakt med trafikplaneraren, som 
utifrån kommunens synpunkter på trafiksäkerhet har möten med trafikverket. De har på 
vår begäran gjort kompletteringar gällande hållplatser samt placerat ut ståplattform vid 
busshållplats för att förbättra trafiksäkerhet. Insatser från trafikverket är tyvärr lite 
segdragna, det tar ofta lite tid att få åtgärder utförda. Skolskjuts med linjetrafik kräver god 
framförhållning i planeringen, då länets tidtabeller löper kalenderårsvis och linjerna inte 
kan omplaneras under termin p.g.a enskild elev mer än i undantagsfall. Detta har krävt en 
tidigarelagd planering på skolan av placering av förskoleklasselever till respektive skola. 
Inför skolstart 2014 tillmötesgick skolan våra önskemål, så vi kunde göra 
skolskjutsplaneringen tidigt och få justeringar tillgodosedda tillläsårsstart, med hållplats 
och tidtabelljusteringar, för att passa kommunens önskemål. 

Det geografiska It- programmet ger kvalitetssäkring att samtliga elever finns med i 
planeringen och att vi lätt under terminen ser beslut, transportsätt, tider och linjer både 
för entreprenadskjuts och linjetrafik. Underlaget uppdateras varje vecka från 
kommuninvånarregistret. 

I tabell nedan visas sammanställning på antal skolskjuts beslut och trafikslag för utförande. 

Fördelning trafikslag för grundskola särskola och gxmnasiesärskola läsår 2014 2015 , -

Totalt antal elever grundskola, särskola, gymnasiesärskola 2261 

Skolskjuts berättigade 797 

Därav högstadieelever 276 linjetrafLk 

Grundsärskolan 15 taxi 

Gymnasiesärskolan 16 Taxi, YL 

F-skoleklass- åk 6 490 127 302 entreprenad 

linjetrafik 

61 Kombination mellan 

trafiks lag; VL - entreprenad eller 

taxi 

Sala kommun har stor landsbygd med stora avstånd. Detta gör att det blir många 
hållplatser med endast 1-2 elever per stopp. Vi undviker att göra avstickare upp på alltför 
små vägar och gårdsplaner när avståndsreglerna tillåter det, utan hämtar eleverna efter 
planerade rutter, men i så nära anslutning till anslutningsvägar och hållplatser som möjligt 
enligt avståndsregler i riktlinjerna. Några vägar körs i båda riktningarna för att undvika att 
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eleverna ska passera över större väg. Att ha iordningsställda hållplatser vid samtliga stopp 
är mycket svårt, då många av eleverna hämtas längs mindre vägar. Här blir det ett val att 
hämta i så nära anslutning till hemmet som möjligt längs rutten, eller ha större 
uppsamlingsplatser som innebär en längre sträcka att gå/cykla till påstigningsplats, men 
med bättre utformning. Då många stopp är längs mindre vägar ger bussen en viss 
trafiksäkerhet att den helt blockerar vägen och ingen annan trafik kan passera 
påstigningsplatsen. Enligt skollag och riktlinjerna finns det även ett föräldraansvar för 
eleverna på dess väg från hemmet till hållplats och för vistelsen på hållplats till dess 
eleven har klivit på bussen. 

I tabell nedan visas antal påstigande elever per hållplats och trafikslag. 

Antal påstigande elever per hållplats 

Påstigande Fsk-Iåg- VL - Entreprenad 

mellanstadiejhpl linjetrafik 

1-2 51 hpl 83 hpl 

3-4 11 hpl 16 hpl 

5-7 8 hpl 11 hpl YL: Örlinge. Salbohed, Sör Sa lbo, Norr Salbo, Brobacke, 

Kärrvägen, Åby skola, ]ugansbo 

Ent: Forneby, Sör Hörende, Kumla Vad korsning, Kumla 

Vad lilla vägen, Ulvsbo, Styrars, Finntorpet, Sör Gärsbo 

norra, Folkhögskolevägen, Gruvan, Sa lbohed hpl, 

8> 1 hpl 2 hpl YL: F!äckebo Ent: Stampers, Furuvägen, 

Totalt 70 hpl 113 hpl 

I nedanstående tabell visas antal elever och avstånd till hållplats läsår 2014-2015. 
Tabellen visar elevers avstånd till hållplats som är berättigade till skolskjuts. Ingen hänsyn 
har tagits till om barnet har fritids och därför inte åker skolskjuts, har funktionshinder 
eller av andra skäl åker taxi och hämtas närmare hemmet. 

Meter till hållplats F-klass-åk3 Åk4-6 Ak7-9 
I i n je buss/en tre p re nörsbu ss Max2 km Max3 km Max4km 

0-200 103 
135 117 

131 128 
201-1000 134 

1001-2000 35 
33 46 

2001-3000 O 
2 25 

l 16 
Överenskommelse gjord med 

3001-4000 O förälder om sk"iuts. 
O 10 

Finns med anslutnings -
4000- O trafik till VL buss, 

5 
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From 1 juli 2011 gäller den nya skollagen där skolskjuts har blivit överklagningsbart. Det 
finns ett underlag som grund för samtliga beslut rörande skolskjuts. Vid skriftlig ansökan 
för trafikfarlig väg, funktionshinder eller växelvis boende finns en utredning som grund för 
beslut. Avslag kan överklagas till förvaltningsrätten. 

l tabellen nedan visas antal överklagningar/läsår och förvaltningsrättens beslut samt åtgärd 
vid bifall av överklagan. 

läsår Överkl, ,,1 Qrun Åtgärd 

2011-2012 1 Ei anvisad skola lavsiaR 

2012·2013 4 Ej anvisad skola 4 avslag 

2013·2014 3 Skola i annan kommun 3 avslag 

1 Funktionshinder l bifall taxi 

3 Trafikfarlig väg 3 avslag 

3 Ej anvisad skola 3 avslag 

2014·2015 1 E" anvisad skola 1 avslag 

3 Ej anvisad skola Ännu ej inkommit dom 

I Mer Koll projektet var fokus på F-klass-åk 6 och hur man skulle kunna samordna 
skolskjuts mellan trafiks lag samt justera ramschema för att merutnyttja fordon till flera 
skolor i ytterområdena. Resultatet blev en samplanering av fordon till flera skolor ex. 
samma buss kör elever till Åkra- Åby och Kyrkskolan som resulterade i en minskning från 
13 bussar till nuvarande upphandling med 8 bussar. Samtidigt gjordes en anpassning till 
tågtider och en utökning av VL trafik med nya linjer Svartbäcken-Sala- Varmsätra, Kilbo
Rosshyttan-Möklinta, Nilsbyn-Kilbo-Västerfärnebo och utökning i turer på befintliga linjer 
from. hösten 2014. Linjebussarnas utökning finansierades av kostnader från tidigare 
entreprenörsbussar. Innan uppstart fanns farhågor hur de mindre barnen skulle hantera 
att ha busskort, skulle många tappas bort eller skadas? Så har det inte blivit, utan det har 
fungerat bra för de mindre eleverna. 

l tabell nedan visas resandestatistik på linjetrafik för första halvåret 2012-2013-2014. ,----------------------, 
Resandes!a!is!ik med VL jan-juli 2012-2013-2014 Linie 60 Sala·Saladamm-Jugansbo 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

o 

• 2012 • 2013 • 2014 Linie 61 Sala-Salbohed-Västerfärnebo 
Linje 62 Sala-Sätrabrunn-Fläckebo
Västerfamebo 

60 61 62 63 64 65 66 461 

Linje 63 Sala-Broddbo-Möklinta 
Linje 64 Sala-Sa!adamm-Möklinta
Rosshyttan 
Linje 6S Sala-Kumla-Ransta-VallrumjTomta
(V·ås) 
Linje 66 Kärrbäck -Sala -Varmsätra 
Linje 461 Västerbykil- Brobacke-Salbohed 
(Sala) 
Linje 464 Kilbo-Brobacke-Rosshyttan
Möklinta 
Linje 401 Silverlinjen 
Felaktig statistik, resandet högre 

6 



~SALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

7(13) 
2014-10-27 

Högstadiet har "alltid" åkt linjebuss. Högstadieeleverna har med den förstärkta 
linjetrafiken fått fler alternativ till hemturer, då det individuella schemat avviker från 
ramschemat. Högstadiet var inte så involverade i Mer Koll projektet då skolornas 
ramschema och tidtabell redan var anpassat till varandra. En anpassning av linjetrafiken 
till tågtider runt hel timme medförde en viss förskjutning i busstidtabellen. Med fler VL 
turer har önskemål framförts från vårdnadshavare och elever på mer anpassning mellan 
bussturer och det individuella schemat. Idag har högstadiet mellan 9-13 olika sluttider på 
det individuella klasschemat beroende på dag, som i värsta fall kan diffa med S-lO minuter 
mot passande busstider. 

Inom kommunen finns 2+ 1 väg som påverkar och försvårar skolskjuts för barn som ska till 
högstadiet i Sala, helt oberoende av skolskjutsorganisation. Längs 2+ 1 vägen finns bra 
hållp latser med ståytor och busskurer, och bitvis bra sidovägar samt ett stort utbud av 
bussturer. Problemet är att i ena riktningen måste vägen passeras. För högstadieeleverna 
har nya hållplatser skapats längs anslutningsvägar, ex. Tullsta och Grällsta för att undvika 
passage över 2+1 väg, tyvärr minskar det urvalet av bussturer. 

Cykelvägar avskilda från övrig trafik skulle möjliggöra för fler elever att ta sig till skolan på 
egen hand, utan skolskjuts. Ibland saknas det endast en kort sträcka för att sammanfoga 
två cykelvägar. En satsning på utbyggnation av cykelvägar borde prioriteras högt för att 
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Högst prioriterat från vår synpunkt är att 
knyta ihop cykelväg från Sala tätort till cykelväg vid Eveiund och Kivsta till Ängshagen. En 
översyn av redan befintliga cykelvägar och dess stäckning med korsning av gator skulle 
också öka trafiksäkerheten på barnens väg till skolan, även för de som idag inte åker 
skolskjuts. Ska cykelvägar fungera som väg till sko lan, måste de plogas och sandas 
vintertid. 

På linjetrafiken finns även andra resenärer än skolelever. Från förändringen förra hösten 
då fler elever åker linjetrafik till dags dato, har det i stort fungerat bra med något 
undantag. Har vid något tillfälle funnits stökig medresenär med på bussen. Hållplatsen 
Fiskartorget har många påstigande, även skolelever som väljer den framför hållplats vid 
Ekebyskolan. Detta medför en rörig trafiksituation med oskyddade trafikanter, bussar och 
bilar. Önskemål har framförts från transportenheten till tekniska, om översyn av 
gatumiljön, bl.a. har gallring av träden gjorts för att öka belysningens effekt. Trots det är 
trafikmiljön inte bra med bilar som passerar bussarna när de står stilla för påstigning och 
fotgängare som samtidigt passerar över gatan. Under hösten 2014 har ett samarbete 
etablerats mellan polisen, YL, kommunens säkerhetssamordnare och transportenheten för 
att diskutera hur man kan förebygga och hantera framtida stökiga situationer. 

Andra aktörers Synpunkter: 

Skolförvaltningen var fram tom 2010 ansvarig för skolskjutsen. De personer som då 
ansvarade för skolskjutsen på övergripande nivå och överlämnade den till KSF finns inte 
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Under hösten 2013 hade vi uppföljningsmöten med rektorerna för att fånga upp deras 
synpunkter. Då tyckte de i stort att omläggningen hade fungerat bra. Motsvarande fråga är 
ställd även hösten 2014, inga synpunkter har inkommit. 

Föräldrar Inför förändringen besöktes samtliga skolors föräldraråd för information och 
att svara på frågor i samverkan med trafikplanerare från VL. Synpunkter har även efter 
uppstart framkommit per telefon och mail, oftast rörande påstigningsplats för barnen 
gällande trafiksäkerhet, hur linjesträckningen är dragen för bussen och att de inte längre 
blir hämtade hemma på gården. I vissa fall har påstigningsplatsen flyttats eller vi har 
skapat ytterligare stopp efter resonemang med föräldrar och entreprenör, i andra fall har 
vi haft fortsatt olika uppfattningar. Inför skolstart 2014 har ytterst få synpunkter 
inkommit. 

Axelssons trafik var en av tre avtalsparter under förra avtalsperioden, samt har hela 
skolskjutsavtalet under denna avtalsperiod. KSF har efterfrågat deras synpunkter för att 
beskriva skillnaden då och nu. Deras uppfattning är att det inte är så stor skillnad då och 
nu för de skolor och turer de kör. De har alltid följt kommunens riktlinjer men upplever att 
där har det tidigare varit skillnad mellan olika entreprenörer, när det fanns fler bussbolag 
inblandade som körde till olika skolor. Den stora skillnaden idag är att kommunen gör 
planeringen av trafiken vilket de tidigare gjorde själva. De har alltid hänvisat till 
kommunen vid synpunkter från föräldrar om ex. hållplatser. Deras bedömning är att 
nuvarande trafikupplägg med kopplade skolor är bra och ger mer körtid per buss, samt att 
trafikplaneringen upplevs trafiksäkert. Axelssons vänder sig till kommunen när de har 
synpunkter och upplever att de fått respons på sina åsikter om önskemål till justringar 
gällande linjesträckning, hållplatser och körtider. 

Kollektivtrafikmyndigheten 
Erfarenheter av trafiksituationen vid skolor och förskolor 
Det är positivt att kommunen tar denna fråga på allvar. Vid många skolor upplever vi att 
trafiksituationen är oklar med trängsel och osäkerhet, både för barnen och för övriga 
trafikanter. Största problemet som vi ser det är oftast när föräldrar ska lämna och hämta 
med bil, helst så nära entren som möjligt bland bussar och oskyddade trafikanter. 

Erfarenheter av Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 
Tidigare sköttes detaljplaneringen av särskild sko lskjuts av entreprenörerna och vissa 
elever åkte med den allmänna kollektivtrafiken (VL) . Konsekvensen blir att ett stort 
ansvar för barnens säkerhet hamnade hos den enskilde chauffören att lösa då kommunen 
oftast inte hade kunskap om hur bussarna kör, hållplatser eller vilka som åkte med eller 
hade rätt till skolskjuts. I projekt Mer Koll genomfördes därför en genomlysning av 
kommunens skolskjutsorganisation och ett trafikerings förslag togs fram vilket till stora 
delar senare infördes. 
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I den nya skolskjutsorganisationen åker fler och även yngre elever med den allmänna 
kollektivtrafiken (VL). Flera områden med svagt resandeunderlag har genom att 
skolskjutsar och linjetrafik samordnats fått utökad kollektivtrafik, t.ex. kring Möklinta, 
Hedåker jVästerbykil och Varmsätra. För högstadie- och gymnasieelever innebär det fler 
möjligheter att åka mellan skola och hemmet vilket enligt våra erfarenheter upplevs 
positivt. Grunden för all planering av skolskjuts är kommunens beslutade riktlinjer för 
skolskjuts. Vi anser att Sala kommuns organisation där ansvaret för alla samhällsbetalda 
transporter samlats under en förvaltning är en styrka eftersom kommunen nu har kontroll 
på sin skolskjuts, kan följa upp denna samt att medborgarna får en likvärdig behandling 
enligt kommunens riktlinjer och den kommunala likställighetsprincipen. 

Erfarenheter av att elever åker med linjetrafiken 
Innan omorganisationen fanns en oro främst hos skolor och föräldrar för att de yngre 
barnen skulle klara att åka linjetrafik med äldre barn och andra resenärer, samt hantera 
skolkort. Under planeringsfasen tog vi denna oro på största allvar och har därefter pekat 
ut turer främst där yngre barn åker och i samarbete med våra entreprenörer organiserat 
trafiken så att dessa turer i möjligaste mån körs av få eller samma chaufförer. Vår 
erfarenhet är att detta har fungerat bra då chaufförerna också lär sig var barnen kliver på 
och av och känner ansvar för "sina" barn. Att barnen känner igen chaufförerna ökar också 
den upplevda tryggheten både hos barnen och hos föräldrarna. Åkerierna får också 
tillgång till kommunens listor över vilka barn som är inplanerade på den tur man kör och i 
körplanerna finns förtydligad information. 
Det vi har märkt främst på de mindre linjerna är att det ibland har varit svårt för skola och 
föräldrar att skilja på om det är linjetrafik eller upphandlad skolskjuts, linjetrafiken är inte 
lika flexibel som upphandlad skolskjuts då planeringen av tidtabeller sker på lite längre 
sikt vilket man inte alltid förstått. Inom linjetrafiken har vi heller inte någon organisation 
eller krav på entreprenörerna att de ska utbilda elever t.ex. hur man beter sig på bussen, 
som man i vissa fall har i den upphandlade skolskjutsen. Hur vi kan bli bättre att informera 
och formalisera informationen kan vara en ide att ta upp internt. 

Erfarenheter av hållplatser och infrastruktur 
Kommunens beslutade riktlinjer för skolskjuts ligger till grund för vilka elever som kan 
åka med linjetrafiken och dess hållplatser utefter regler för gångavstånd och 
trafiksäkerhet. På mindre vägar med lite trafik är detta oftast inget problem eftersom 
bussen blockerar vägen när elever kliver på eller av. I regel är det samma plats där den 
upphandlade skolskjutsen stannade tidigare. På större vägar med mer trafik är 
hållplatsens placering och utformning viktigare utifrån trafiksäkerheten. Många av våra 
hållplatser i länet är en hållplatsstolpe i anslutning till en infartsväg, hållplatsficka eller 
annan sidoanläggning (t.ex. grusad ståyta eller metallplattform). 
På flera linjer har vi löpande efter samråd med chaufförer och kommunen flyttat 
hållplatser, lagt till nya och på några platser där vi inte funnit en bra lösning låtit bussen 
göra en awikelse från linjen till en avskild uppsamlingsplats, t.ex. Lungbo (Brobacke), 
Sörsalbo (Salbohed) och Norrbäck. Naturligtvis på bekostnad av restid för övriga 
resenärer och elever. 

Ett av problemen vi som kollektivtrafikmyndighet har i Västmanland är att det inte finns 
särskilt mycket pengar i länsplanen för kollektivtrafikåtgärder som t.ex. hållplatser eller 
andra åtgärder. Att få till stånd åtgärder på Trafikverkets vägar tar tid och hanteringen är 
ofta byråkratisk. Tidigare fanns hos Trafikverkets driftentreprenör en liten pott pengar för 
mindre åtgärder vilket vi ofta använde t.ex. för trafiksäkerhetsåtgärder på hållplatser som 
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användes av skolelever. Denna pott har tyvärr tagits bort i Trafikverkets nya organisation 
men vi arbetar för att finna en ny lösning där mindre åtgärder kan hanteras snabbare och 
mindre byråkratiskt. 
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Lämpligt vore att samtliga hållplatser vilka används för skolskjuts löpande inventeras och 
dokumenteras samt att man använder en mall för likvärdig bedömning av 
trafiksäkerheten. Här finns en brist idag. På så sätt identifierar vi behov och få ett underlag 
för planering, finansiering och prioritering av åtgärder. 

Sammanfattning 
Vi bedömer utifrån de kontakter vi har haft med intressenter, inkomna synpunkter och 
med de justeringar vi fortlöpande arbetat med tillsammans med kommunen, att Salas nya 
skolskjutsorganisation i huvudsak fungerar bra gällande elevers trafiksäkerhet. Det 
återstår ett arbete med inventering och bedömning av trafiksäkerhet vid hållplatser för att 
vi ska kunna få ett underlag att planera för och kunna prioritera åtgärder, samt att man 
bör fundera på hur vi kan utveckla informationen till elever om hur man beter sig när man 
åker med linjetrafiken. 

Trafikverket 

Här kommer några reaktioner från oss på Trafikverket. Har frågat runt på Trafikverket. Vi 
har dessvärre inga detaljerade synpunkter på de vägar och hållplatser Sala listar i brevet. 
Vi uppfattar att problemen handlar om säkerhet och trygghet vid hållplatser. De större har 
ofta acceptabel standard med de mindre har brister. En utmaning för väghållaren och 
kollektivtrafikutföraren är att hitta ett upplägg och standard för de mindre hållplatserna. 
Här har vi en del jobb framför oss. Ann-Katrin Björklund som är utredare inom 
Samhällsplanering och personresor i Trafikverket meddelar att Trafikverkets skrift 
"Modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd" 
(Publikation nr 2010:110) ska uppdateras utifrån den nya lagstiftningen om skolskjuts, för 
att vara ett bättre stöd vid planering och utformning av skolskjutshållplatser. 
Uppfattningen är också att frågan om skolskjuts mer ägs av SKL än av Trafikverket. 

Sammanfattning 
Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor med ett skolskjutsområde har gett 
samplaneringsmöjligheter mellan trafikslag ex. VL linjetrafik och entreprenadbuss. 
Kommunen kan ta ansvar för hur skolskjutsplaneringen är gjord, samt att skapa så hög 
trafiksäkerhet som möjligt utifrån de förutsättningar som är, när kommunen också gör 
planeringen. Det geografiska IT-systemet har gett underlag till att följa riktlinjer gällande 
avstånd till skola och hållplats som grund till beslut, samt följa regler för restid och 
väntetid. Vi kan linjeplanera, välja placering av hållplatserjpåstigningsplatser och få ut 
kartor till entreprenörerna där påstigningsplatser är markerade. 

Vi har löst trafiksäkerhetsfrågor här och nu i samverkan med VL och entreprenörer. Har 
inte kunnat vänta på stora åtgärder som ev. kommer att tas med i länsplan. Flertalet stopp 
är längs mindre vägar, där 1-2 elever kliver på bussen. De större påstigningsplatserna har 
bra ståyta och ofta busskur. 
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Den inventering och klassificering av hållplatser som gjordes 2010 borde systematiskt 
uppdateras då Trafikverkets skrift "Modell för bedömning av risk och otrygghet vid 
busshållplatser och landsbygd" utifrån nya skollagen är framtagen. 

Avsaknad av ett heltäckande cykelvägnät gör vissa vägsträckor trafikfarliga och gör att 
elever måste åka skolskjuts, trots korta avstånd till skolan. Skulle cykelvägar byggas ut 
ökar trafiksäkerheten och behovet av skolskjuts minska, inte i hög omfattning, men trots 
allt för några elever. Plogning och sandning är ett villkor att det utförs vintertid. 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 
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Revisionsrapport - Styrning och kontroll över kommunens 
EU-projekt 

Revisionen har granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll över EU
finansierade projekt. Revisionsfrågan är formulerad enligt följande: Ar 
kommunstyrelsens styrning och kontroll över EV-finansierade projekt ändamålsenlig 
och tillräcklig? 

Revisionens sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsens styrning och kontroll över EU-finansierade projekt inte är 
ändamålsenlig och tillräcklig. Man menar att det krävs åtgärder för att arbetet ska 
fungera tillräckligt väl. 

Som underlag för sin bedömning pekar revisionen på följande brister: 

• Det finns inget politiskt beslut om strategi för deltagande i EU-projekt, 
varken inför perioden 2007-2013 eller inför perioden 2014-2020. 

• Uppgifter om EU-finansierade projekt som Sala kommun deltar i samlas inte 
in centralt i kommunen. Detta innebär att det på en central nivå saknas 
information om vilka förvaltningar/enheter som bedriver projekt, hur 
mycket EU-bidrag som Sala kommun erhåller samt hur mycket resurser som 
Sala kommun satsat i form av medfinansiering av projekt. 

• Sala kommun saknar samordnare med centralt ansvar för EU-frågor /EU
projekt. 

• Sala kommuns hemsida saknar information om den nya programperioden 
2014-2020 samt innehåller uppgifter om EU-samordnare som inte är 
aktuella. 

• Nyttan och effekterna av gjorda EU-satsningar följs inte upp centralt. 

• Sala kommun har inte på en kommunövergripande nivå dragit lärdomar av 
genomförda projekt under perioden 2007-2013. 

• Erfarenheter från EU-projekt presenteras inte kontinuerligt för 
kommunstyrelsen. 

• Det saknas strategi och konkret planering för EU-arbetet inför 
programperioden 2014-2020. 

De sammanfattande rekommendationer som revisionen lämnar är: 

Aklbllaga 
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• Utforma en strategi och plan för deltagande i EU-projekt mot bakgrund av 
Sala kommuns viktigaste utmaningar. 

• Uppdatera hemsidan med aktuell information om den nya programperioden 
2014-2020 samt ytterligare aktuella finansieringsmöjligheter inom EU som 
finns för företag och organisationer. Hemsidan bör även uppdateras med 
relevanta kontaktuppgifter. 

• Kommunledningen bör utreda förutsättningarna för att avsätta befintliga 
personella resurser för en central samordning av EU-arbetet i Sala kommun 
alternativt nyanställa personal för detta ändamål. 

• Utveckla en central samordning av EU-arbetet i Sala kommun. 

• Utveckla ett centralt stöd till personal inom Sala kommun för att öka 
kännedomen om möjligheterna till EU-finansiering och inspirera till nya 
utvecklingsprojekt. 

Kommentarer 

Sala kommun har genom dokumentet "Gemensamma planeringsförutsättningar 
2015-2017 och EU 2020-strategin" varit tydlig i sin styrning av kommunens 
verksamheter att EU-frågor och olika internationella perspektiv ska vara 
integrerade i kommunens verksamheter. EU påverkar svenska kommuner och dess 
invånare och EU-arbetet ska inte enbart handla om att söka medel till olika former 
av EU-finansierad projektverksamhet. 

Genom kommunens avtal med Företagarcentrum finns en operativt ansvarig och 
stödjande funktion för kommunen när det gäller sökande av olika EU-medel. I 
avtalet står: 

Företagarcentrum skall aktivt bistå kommunens företagare och förvaltningar med 
information och rådgivning hur man söker ekonomiskt stöd från EU, i det ingår att 
initiera projektideer och samverkansmöjligheter samt bevaka förändringar kring EU:s 
fonder. 

Under programperioden 2007-2013 har det till Sala kommun genererats 26,8 mkr 
från Landsbygdsprogrammet, 7,7 mkr från Leader Neda samt 16,5 mkr från 
Länsstyrelsens Regionala utvecklingsenhet. Samtliga projekt är dokumenterade och 
i samband med slutrapporteringen för respektive projekt sker uppföljning och 
utvärdering. 

Revisionen pekar på att det brister i kommunens centrala uppföljning av 
genomförda projekt och att nyttan och effekterna inte följs upp. Man pekar på att 
kommunstyrelsen inte tar del av erfarenheter från genomförda projekt. Utifrån 
revisionens påpekanden bör kommunstyrelsen följa upp genomförda EU-projekt 
årligen så att erfarenheterna från projekten lyfts till en kommunövergripande nivå. 
Frågan om en central funktion bör bearbetas vidare då den måste ses över i 
samband med kommunens avtal med företagarcentrum. 
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När det gäller programperioden 2014-2020 deltar Sala kommun i många olika 
regionala sammanhang där de olika programmen diskuteras. Företagarcentrums 
medarbetare är aktiva men även andra kommunrepresentanter är aktiva i frågan. I 
dagsläget är inga program klara och därmed finns heller inga utlysningar. Inom både 
ESF och ERUF kommer det sannolikt att krävas större projekt vilket innebär att det 
handlar om flera kommuner tillsammans, hela regionen eller flera regioner 
tillsammans. Det gör att en strategi för Sala kommun inte får vara för avgränsande 
eller specifik då vi med största sannolikt kommer vara en kommun bland många 
andra i EV-projekten i nuvarande programperiod. 

Förslag till beslut 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen 

Att 

Att 

revisionens synpunkter i tillämpliga delar när det gäller central 
uppföljning och redovisning av EV-projekt ska beaktas och att plan för 
detta framarbetas av kommunchef i samarbete med 
företagarcentrums chef. 

överlämna yttrandet till revisionen 
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Revisionsrapport - Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

De förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har gett PwC i uppdrag att granska kommun
styrelsens styrning och kontroll över EU-projekt. Revisionsfrågan för granskningen har varit: 

• Är kommunstyrelsens styrning och kontroll över EU-finansierade projekt ändamålsenlig 
och tillräcklig? 

Vår samlade revision ella bedömning är att kommunstyrelsens styrning och kontroll över EU
finansierade projekt inte är ändamålsenlig och tillräcklig. Det krävs åtgärder för att arbetet ska 
fungera tillräckligt väl. Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Det finns inget politiskt beslut om strategi för deltagande i EU-projekt, varken inför 
perioden 2007 - 2013 eller inför perioden 2014 - 2020. 

• Uppgifter om EU-finansierade projekt som kommunen deltar i samlas inte in centralt. På 
central nivå saknas information om vilka förvaltningar/enheter som bedriver projekt, hur 
mycket EU-bidrag som erhålls samt hur mycket resurser som kommunen satsat i form av 
medfinansiering av projekt. 

• Det saknas en samordnare med ett centralt ansvar för EU-frågor/EU-projekt. 

• Kommunens hemsida saknar information om den nya programperioden 2014 - 2020 

samt innehåller uppgifter om EU-samordnare som inte är aktuella. 

• Sala kommun har inte på en kommun övergripande nivå dragit lärdomar av genomförda 
projekt under perioden 2007 - 2013. Nyttan och effekterna av gjorda EU-satsningar följs 
inte upp. 

• Erfarenheter från EU-projekt presenteras inte kontinuerligt för kommunstyrelsen. 

• Det saknas strategi och planering för EU-arbetet inför program perioden 2014 - 2020. 

Revisorerna önskar svar på de synpunkter som framgår i rapporten senast den 11 december. 

FÖR SALA KOMMUNS REVISORER 

( ' , /; / 
, . ?''/7/ c../i/.· (,,;'. /"" • 

. . Sven-Erik Carlsson 
Ordförande 

,,U 
Fredrik Alm 
Sekreterare 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

Sammanfattande revisionelI 
bedömning 
Sala kommuns revisorer har i sin analys av risk och väsentlighet valt att granska 
kommunstyrelsens styrning och kontroll över EU-finansierade projekt. Revisions
frågan är formulerad enligt följande: Är kommunstyrelsens styrning och kontroll 
över EU-Jinansierade projekt ändamålsenlig och tillräcklig? 

Efter genomford granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens styrning och 
kontroll över EU-finansierade projekt inte är ändamålsenlig och tillräcklig. Det 
krävs åtgärder för att arbetet ska fungera tillräckligt väl. 

Underlaget for den sammanfattande bedömningen är följande brister som observe
rats vid analys av revisionskriterierna: 

• Det finns inget politiskt beslut om strategi för deltagande i EU-projekt, var
ken inför perioden 2007 - 2013 eller inför perioden 2014 - 2020. 

• Uppgifter om EU-finansierade projekt som Sala kommun deltar i samlas 
inte in centralt i kommunen. Detta innebär att det på en central nivå saknas 
information om vilka förvaltningar/enheter som bedriver projekt, hur 
mycket EU-bidrag som Sala kommun erhåller samt hur mycket resurser som 
Sala kommun satsat i form av medfinansiering av projekt. 

• Sala kommun saknar samordnare med ett centralt ansvar för EU-frågor/ EU
projekt. 

• Sala kommuns hemsida saknar information om den nya programperioden 
2014 - 2020 samt innehåller uppgifter om EU-samordnare som inte är ak
tuella. 

• Nyttan och effekterna av gjorda EU-satsningar följs inte upp centralt. 

• Sala kommun har inte på en kommunövergripande nivå dragit lärdomar av 
genomförda projekt under perioden 2007 - 2013. 

• Erfarenheter från EU-projekt presenteras inte kontinuerligt för kommunsty
relsen. 

• Det saknas strategi och konkret planering för EU-arbetet inför program
perioden 2014 - 2020. 

En del av bristerna har även påtalats vid den tidigare revisionella granskningen av 
Sala kommuns EU-arbete år 2005 samt \~d den uppföljning av granskningen som 
genomfördes år 2007. 

Vi ser det dock som positivt att förslag finns till mål för Sala kommun som ligger i 
linje med de fem övergripande huvudmålen i EU 2020-strategin samt att förslag 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

finns till att integrera Sala kommuns modell för resultat- och målstyrning med de 
tre övergripande prioriteringarna enligt EV 2020-strategin. 

Sammanfattande rekommendationer: 

• Vtforma en strategi och plan för deltagande i EV-projekt mot bakgrund av 
Sala kommuns viktigaste utmaningar. 

• Vppdatera hemsidan med aktuell information om den nya programperioden 
2014 - 2020 samt ytterligare aktuella finansieringsmöjligheter inom EV 
som finns för företag och organisationer. Hemsidan bör även uppdateras 
med relevanta kontaktuppgifter. 

• Kommunledningen bör utreda förutsättningarna för att avsätta befintliga 
personella resurser för en central samordning av EV-arbetet i Sala kommun 
alternativt nyanställa personal för detta ändamål. 

• Vtveckla en central samordning av EV-arbetet i Sala kommun. 

• Utveckla ett centralt stöd till personal inom Sala kommun för att öka känne
domen om möjligheterna till EV-finansiering och inspirera till nya utveck
lingsprojekt. 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Genom bl.a. EU:s strukturfonder driver och deltar landets kommuner i ett mycket 
stort antal utvecklingsprojekt med olika syfte, inriktning och finansiering. Genom 
medfinansiering i form av tid, energi och resurser är kommunernas insatser bety
dande, även om projekten också innebär extern finansiering. Detta ställer krav på 
styrning av och kontroll på projektverksamheten och att kommunen säkrar att dess 
insatser i projekten leder till önskvärda effekter. 

År 2013 avslutades program perioden för EU:s regionalpolitik och strukturstöd som 
löpt mellan 2007-2013. Den nya programperioden pågår 2014-2020. Kännetecken 
för den nyss avslutade programperioden, ur kommunernas perspektiv, är bl.a. bris
tande överblick och avsaknad av förankrade och implementerade strategier för pro
jekt. 

1.2. Uppdrag och revisionskriterier 
Revisorerna har i sin analys av risk och väsentliget valt att granska kommun
styrelsens styrning och kontroll över EU-projekt. 

Revisionsfråga: Är kommunstyrelsens styl'ning och kontroll över EU-finansierade 
projekt ändamålsenlig och tillräcklig? 

Revisionskriterier: 

• Strategi för deltagande i EU-projekt finns beslutad. 

• Omfattning av EU-finansierade projekt kommunen deltar i. 

• Omfattning av kommunens medfinansiering av projekten. 

• Organisering av arbetet med EU-projekt. 

• Uppföljning och kännedom om nyttan och effekterna av gjorda EU

satsningar. 

• Lärdomar från EU-arbetet under perioden 2007-2013 har dragits. 

• Planering och strategier inför den kommande programperioden 2014-2020 

finns. 

1.3. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende nämndernas 
engagemang i EU-finansierade projekt under perioden 2007-2013. 

1.4. Metod 
• Kartläggning av EU-finansierade projekt under 2007-2013. 

• Intervjuer med kommunchef, kommunstyrelsens ordförande, oppositions
råd samt chef för Företagarcentrum i Sala. 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

- - - -------, 
Genomgång av relevanta styrande dokument, uppföljningar och statistik 
från kommunen. 

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapportens innehåll innan den 
fardigställdes. 

1-5. Tidigare genonifol'dn 91'anskningal' (Hl Sn/a 
kommuns EU-llrbete 

På uppdrag av revisorerna i Sala kommun genomfördes 2005 en granskning av 
kommunens EU-arbete. Granskningen visade att Sala kommun varit relativt fram
gångsrik när det gäller Växtkraft Mål3-stöd och stöd via Mål 2. Kommunen hade 
erhållit dubbelt så hög ersättning från båda programmen jämfört med genomsnittet 
i länet. För att bibehålla kommunens framgångsrika arbete föreslogs följande åtgär
der till kommunledningen att ta ställning till: 

a) Kommunledningen bör förbättra samordningen så att inte någon förvaltning 
går miste om stödmedel i onödan. Särskilt vård och omsorg har en klar po
tential att öka omfattningen av externa medel. 

b) En inventering bör genomföras av kommunens viktigaste utmaningar. 
Denna analys bör sedan kopplas till konkreta stöd som kommunen kan söka 
för att genomföra riktade projekt. Projekten måste förankras i förvaltnin
garna så att de är motiverade att medverka. 

c) En påtaglig brist är att kommunen saknar en hemsida för information om 
extern finansiering som statsbidrag och EU-finansiering. Exempel på pro
jekt och info om kontaktpersoner bör framgå. 

d) En central och återkommande uppföljning av hur mycket EU-finansiering 
förvaltningarna får bör ske. 

e) En viktig framgångsfaktor för att lyckas få extern finansiering är att ha kom
petenta och engagerade medarbetare som kan formulera ansökningar. 
Kommunledningen bör därför utreda förutsättningarna att avsätta perso
nella resurser för att skriva ansökningar och sköta redovisning. Tanken är 
att avlasta rektorer, områdeschefer och andra ansvariga chefer. 

f) Sala kommun bör överväga att etablera ett samarbete med någon europeisk 
region med liknande förutsättningar som Sala när det gäller sysselsättning, 
integration, tillväxt och landsbygdsutveckling. Ett sådant samarbete kan 
leda till nya ideer och strategier som Sala kommun kan dra nytta av. 

En uppföljning av 2005 års granskning genomfördes 2007 med inriktning på att 
undersöka hur den tidigare rapporten mottagits av kommunledningen och i vad 
mån de föreslagna åtgärderna blivit vidtagna. Uppföljningen visade att förslagen i 
granskningsrapporten mottagits väl men att det fanns en diskrepans mellan det 
positiva mottagandet och det faktiska genomförandet av åtgärdsförslagen. Det vi
sade sig att inget av förslagen hade genomförts. Förslagen till åtgärder bedömdes 
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vara relevanta även vid uppföljningen 2007 och därmed föreslogs att de tidigare 
föreslagna åtgärderna skulle genomföras. 
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Styrning och kontroll över kommunens EV-projekt 

-------------

2. Faktabakgrund 
2.1 . Kort om EU:s regionala utvecklingspolitik' 
EV:s gemensamma politik för regional utveckling kallas sammanhållningspolitiken 
och har till syfte att minska regionala skillnader och ojämlikheter mellan männi
skor. De gemensamma och nationella åtgärderna ska komplettera varandra för att 
stärka EV:s konkurrenskraft gentemot resten av världen. Det främsta instrumentet 
för att uppnå detta är strukturfonderna. Sverige omfattas av två strukturfonder: 

• Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERVF) vars syfte är att minska den 
regionala obalansen inom EV. ERVF finansierar insatser inom infrastruk
tur, sysselsättning samt lokal- och regional utveckling. 

• Europeiska socialfonden (ESF) som är inriktad på att motverka och fcir
hindra arbetslöshet, att utveckla det mänskliga kapitalet och att främja in
tegration på arbetsmarknaden. 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen 
och ESF-rådet är förvaltande myndighet för Europeiska Socialfonden. Tillväxtverket 
har även en roll som "First level contral" när det gäller europeiska territoriella sam
arbetsprojekt. 

År 2013 avslutades programperioden för EV:s regionalpolitik och strukturstöd som 
löpt mellan 2007-2013. Den nya program perioden pågår 2014-2020. Det kommer 
troligen vara möjligt att ansöka om stöd via strukturfondsprogrammen i slutet av 
2014· 

Det ges också stöd till regional utveckling genom Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, via det s.k. landsbygdsprogrammet. Syftet är att stödja eko
nomisk diversifiering på landsbygden. 

Regeringen har beslutat om ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014 - 2020. 

EV-kommissionen ska nu granska och godkänna detta. Inga beslut om stöd eller 
utbetalningar kan tas innan EV-kommissionen godkänt programmet. Det betyder 
att det svenska landsbygdsprogrammet kan börja gälla först någon gång under vå
ren 2015. Vissa delar av landsbygdsprogrammet startar dock innan kommissionen 
godkänt programmet. 

2 .2. Region Östra Mellansverige 
Det finns åtta regionala Strukturfondspartnerskap i Sverige. De har verkat för både 
Socialfonden och Regionalfonden under perioden 2007 - 2013. En motsvarande 
organisation kommer att finnas även för programperioden 2014 - 2020. Sala kom
mun tillhör region Östra Mellansverige där Vppsala, Södermanlands, Östergöt
lands, Örebro och Västmanlands län ingår. 

1 Fakta till detta avsnitt har hämtats via följande hemsidor: www.skl.se. 
www.tillvaxtverket.se, www.esfse, www.jordbruksverket.se. 
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Det finns inte någon kommunvis statistik att tillgå centralt via de förvaltande myn-
digheterna för respektive EU-program, där det går att utläsa hur mycket EU-medel 
t.ex. Sala kommun erhållit. 

Följande statistik från ESF-rådet respektive Tillväxtverket avser hela program-
perioden 2007 - 2013. 

----
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

Totalt disponibelt ESF-stöd för region Östra Mellansverige uppgick för perioden till 
1 859 700 674 SEK inklusive marknadsföring. 

Av totalt 153 beviljade regionalfondsprojekt i Östra Mellansverige var det 13 projekt 
där endast Västmanlands län ingick och 77 projekt där Västmanlands län har ingått 
tillsammans med flera län i Östra Mellansverige. 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

3· Resultat av vår granskning 
EU-strategi 

Granskat kontrollrnålfkriterium: 
Strategi för deltagande i EU-projekt finns beslutad. 

Det finns inget politiskt beslut om strategi för deltagande i EU-projekt, varken inför 
perioden 2007 - 2013 eller inför perioden 2014 - 2020. 

Det finns dock ett dokument från kommunstyrelsen/kommunstyrelsens ordfö
rande, daterat 2014-02-06, med titeln "Gemensamma planeringsfårutsättningar 
2015-2017 och ED 2020-strategin" som kommenteras nedan under avsnitt 3.7. Med 
begreppet "ED 2020-strategin" åsyftas EU:s 2020-strategi, det är alltså inte fråga 
om Sala kommuns ED 2020-strategi. 

3·1.1 . Bedömning 
Vi anser att det är en brist att det saknas politiska beslut om strategi för deltagande i 
ED-projekt. En strategi för deltagande i ED-projekt skulle kunna tillföra en mer 
konkret plan för hur ED-medel från olika fonder/ program kan ge stöd till utveckl
ingsprojekt inom Sala kommuns fokuseringsområden. 

Det är dock enligt vår uppfattning positivt att det finns förslag på att i tillämpliga 
delar infoga Sala kommuns modell för resultat- och målstyrning i ED 2020- strate
gins övergripande prioriteringar och fem huvudmål. 

3.2 . Omfattning av EU-finansierade projekt 

Granskat kontroUmålfkriterium: 
Omfattning av EU-finansierade projekt kommunen deltar i. 

Det finns inget samlat dokument där det framgår vilka ED-finansierade projekt som 
Sala kommun varit engagerade i under perioden 2007 - 2013. 

Inför intervjun med kommunchefen i denna granskning, gjordes på uppdrag av 
kommunchefen via ekonomienheten en preliminär sammanställning över erhållna 
ED-bidrag åren 2007 - 2013 i Sala kommun (se bilaga 1). Enligt uppgift är denna 
sammanställning troligtvis inte komplett och det är osäkert om de i tabellen an
givna nivåerna för projektens ED-stöd stämmer, vilket framkom efter kontakter 
med personal som gjort sammanställningen. För att få en säker helhetsbild av vilka 
ED-finansierade projekt som drivits i kommunen skulle det krävas en mer omfat
tande genomgång av projektdokument från respektive nämnd/verksamhet. Enligt 
de angivna beloppen uppgår de totala ED-stöden under perioden till 10 810 tkr. Det 
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framgår inte vilka EV-fonder eller program som finansieringen härrör ifrån och inte 
hur stora resurser som Sala kommun har medfinansierat projekten med. Av pro
jektnamnen att döma tycks flertalet projekt vara skolprojekt eller Lea-
derilands bygdsprojekt. 

Dokumentation från respektive projekt samlas inte in centralt. Det förekommer inte 
någon kontinuerlig rapportering kring EV-projekt till kommunstyrelsen varken av 
planerade projekt, delrapportering av pågående projekt eller resultat av genomförda 
projekt. 

3 ·2.1. Bedömning 
Vi anser att det är en brist att uppgifter om EV-finansierade projekt som Sala kom
mun deltar i inte samlas in centralt i kommunen. Detta innebär att det på en central 
nivå saknas information om vilka förvaltningar/ enheter som bedriver projekt, hur 
mycket EV-bidrag som Sala kommun erhåller, omfattningen av Sala kommuns 
medfinansiering av projekt samt från vilka fonder/ program som medel erhållits. 

Rekommendation : 

• Vi föreslår att uppgifter angående de olika förvaltningarnas/enheternas en
gagemang i EV-projekt samlas in och sammanställs centralt samt att en 
rapportering av projekt (åtminstone större) sker kontinuerligt till kommun
styrelsen. Nyttan aven sådan sammanställning och rapportering är exem
pelvis en överblick över det samlade engagemanget och inblick i de olika 
verksamheternas deltagande i projekt samt att totala EV-bidrag respektive 
Sala kommuns medfinansiering synliggörs. Det kan också vara en grund för 
att dra lärdomar av genomförda projekt samt en inspirationskälla för avdel
ningar/ enheter inom kommunen som hittills inte engagerat sig i EV-projekt. 

3.3 . Kommunens medjinansiering av projekten 

Granskat kontrollmålfkriterlum: 
Omfattning av kommunens medfinansiering av projekten. 

Det finns ingen kommunövergripande sammanställning över i vilken utsträckning 
Sala kommun medfinansierat olika EV-projekt. För att få fram detta krävs en ge
nomgång av ansökningar och rekvisitioner av EV-stöd till olika projekt, uppgifter 
som ska finnas inom respektive förvaltning. 

Orsaken till att detta saknas är enligt en av dem som intervjuats att kommunen på 
senare år inte haft någon EV-samordnare med ett centralt ansvar for EV-frågor. 

3 ·:1·1. Bedömning 
Vi anser att det är en brist att det inte finns någon sammanställning centralt över 
hur stora resurser som Sala kommun satsat på medfinansiering av olika EV-projekt. 
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3 ·4 · Organisation av arbetet med EU-projekt 

Granskat kontroIlmål/kriterium: 
Organisering av arbetet med EU-projekt. 

Det finns i dagsläget ingen EU-samordnare i Sala kommun. Sala kommun hade un
der några år, fram till 2010/2011 en EU-samordnare som hade en delad tjänst som 
EU- och hållbarhetssamordnare. Företagarcentrums chef har nu ett ansvar för EU
frågor för näringslivet. Företagarcentrum i Sala har främst engagerat sig i olika pro
jekt inom Leader/ landsbygdsprogrammet under perioden 2007-2013. 

Ansvarig förvaltning håller i respektive projekt och tillsätter projektledare. 

Information via Sala kommuns hemsida 
Sala kommuns hemsida innehåller allmän information om EU-bidrag och syftet 
med projekt inom EU-program men inga specifika uppgifter om de program som 
funnits under perioden 2007 - 2014 eller den kommande perioden 2014 - 2020. 

Sidorna om EU-bidrag är uppdaterade den 25 augusti 2014. Den externa länken 
som finns på sidan om EU-bidrag leder till Sveriges Riksdags EU-upplysning. Det 
finns två länkar till dokument; 

• "Nya pengar, bättre regler - översikt över de nya finansiella reglerna och 
stödmöjligheterna 2007 - 2013", information från Europeiska kommission
en, 2008 års upplaga. 

• "Din guide till EU-stöd", information från EU-upplysningen, Sveriges riks
dag, 2007. 

Den interna länken till kontaktinformation leder till enheten för planering och ut
veckling med dels kontaktuppgifter till Sala kommuns kontaktcenter och till perso
ner som handlägger planfrågor, kommunala mark- och tomtfrågor samt samhälls
betalda resor. På sidor som handlar om svenska respektive internationella projekt 
anges "Kontakta kommunens EU-samordnare" men det finns ingen kontaktinform
ation till kommunens EU-samordnare eller hänvisning till annan person som kan 
vara behjälplig när det gäller EU-frågor. 

3 ·4·1 . Bedömning 
Det är enligt vår bedömning en brist att det inom Sala kommun saknas samordnare 
med ett centralt ansvar för EU-frägor/EU-projekt. Projektfinansiering via EU
programmen skulle kunna ge välbehövliga tillskott till utvecklingsprojekt som ligger 
i linje med behoven inom Sala kommun. Engagemang i EU-projekt ställer krav på 
kunskap och framförhållning. Krav som kan vara svåra att klara inom respektive 
förvaltning/enhet. Ett centralt stöd till dem som planerar eller driver utvecklings
projekt skulle kunna fungera både som inspirationskälla och kompetensförstärk
ning. 

September 2014 
Sala kommun 
PWC 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

r-
Ytterligare brister är enligt vår uppfattning att hemsidan inte ger mer specifik in-
formation om finansieringsmöjligheterna via EU-stöd, att det saknas information 
om den nya programperioden 2014 - 2020 samt att uppgifter angående EU
samordnare inte är aktuella. 

Rekommendation: 

• Kommunledningen bör utreda förutsättningarna för att avsätta befintliga 
personella resurser för en central samordning av och stöd för EU-arbetet al
ternativt nyanställa personal för detta ändamål. 

• Uppdatera hemsidan med aktuell information om den nya programperioden 
2014 - 2020 samt ytterligare aktuella finansieringsmöjligheter. Uppdatera 
även med relevanta kontaktuppgifter. 

3.5. Uppföljning av nyt.ta och effekter 

Granskat kontrollmål/kriterium: 
Uppföljning och kännedom om nyttan och effekterna av gjorda EU
satsningar. 

Det finns ingen centralt sammanställd uppföljning av nyttan och effekterna av ge
nomförda projekt. Varje enskilt projekt har med all sannolikhet följts upp och ut
värderats minst i enlighet med kraven från respektive finansiär men resultaten av 
utvärderingarna har inte sammanställts centralt. 

Det sker heller ingen systematisk uppföljning och redovisning av EU-projekt till 
kommunstyrelsen. 

3.5.1 . Bedömllillg 
Vi anser att det är en brist att nyttan och effekterna av gjorda EU-satsningar inte 
följs upp centralt. Det är även en brist att erfarenheter från EU-projekt inte present
eras för kommunstyrelsen. 

Rekommendation: 

• Följ upp nytta och effekter centralt och sprid erfarenheter av arbete med 
EU-projekt internt. Samarbeta gärna med andra kommuner/organisationer 
när det gäller erfarenhetsutbyte. 

• Presentera nytta och effekter av genomförda EU-projekt kontinuerligt för 
kommunstyrelsen. 

3.6. Lärdo111al'jrån EV-arbetet perioden 2007-

2013 

Granskat kontrollmål/kriterium: 
Lärdomar från EU-arbetet under perioden 2007-2013 har dragits. 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

Det finns ingen kommunövergripande sammanställning av lärdomar från EU
arbetet under perioden 2007-2013. 

3·6.1 . Bedömning 
Vi anser att det är en brist att lärdomar från genomförda projekt under perioden 
2007 - 2013 inte följts upp på en kommunövergripande nivå. Det är även en brist 
att lärdomar från EU-projekt inte mer än sporadiskt presenteras för kommunstyrel
sen. 

Rekommendationer: 

• Samla kontinuerligt in erfarenheter (+/-) från förvaltningarna från delta
gande i projekt. 

• Lärdomar från EU-projekt bör delges kommunstyrelsen kontinuerligt. 

3.7. Planering och strategier inför programperi-
oden 2014 - 2020 

Granskat kontrollmål/kriterium: 
Planering och strategier inför den kommande programperioden 2014-2020 
finns. 

Det finns inte några konkreta planer eller någon strategi för deltagande i EU-projekt 
inför program perioden 2014 - 2020. Det finns dock ett dokument från kommun
styrelsen/kommunstyrelsens ordförande, daterat 2014-02-06, med titeln "Gemen
samma planeringsförutsättningar 2015-2017 och EU 2020-strategin". Där har för
slag till mål för Sala kommun tagits fram mot bakgrund av de fem övergripande 
huvudmålen i EU 2020-strategin samt de svenska nationella målen. I dokumentet 
ges också förslag till hur Sala kommuns modell för resultat- och målstyrning skulle 
kunna integreras med de tre övergripande prioriteringarna enligt EU 2020-
strategin. Vidare framgår Sala kommuns fokuseringsområden av dokumentet, 
dessa är; 

• Höja kompetensen och satsa på livslångt lärande. 

• Stärka fciretagsklimat och verka för nyföretagande, fler etableringar och ent
rep re nöri elit tänkande. 

• Ökad bredbandstillgänglighet - en digital agenda för Sala. 

• Ett energi- och resurseffektivt Sala. 

• Samverkan på alla plan med det civila samhället för aktiv inkludering, ökad 
delaktighet och minskat långvarigt utanförskap. 

September 2014 
Sala kommun 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

3. C' 1. Bedömning 
Vi anser att det är en brist att det inte finns någon strategi eller planering för EU
arbetet inför program perioden 2014 - 2020. Vi ser det dock som positivt att förslag 
finns till mål för Sala kommun som ligger i linje med de fem övergripande huvud
målen i EU 202o-strategin samt att förslag finns till att integrera Sala kommuns 
modell för resultat- och målstyrning med de tre övergripande prioriteringarna en
ligt EU 202o-strategin. 

Rekommendation: 

• Vi föreslår att en strategi och plan utformas för deltagande i EU-projekt mot 
bakgrund av Sala kommuns viktigaste utmaningar och EV 202o-strategin. 

September 2014 
Sala kommun 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 
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Förslag om en samlad förvaltningsorganisation utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation 2014-
05-26 § 81 

Kommunstyrelsen tillsatte i september 2013 en parlamentariskt sammansatt grupp 
med uppgift att genomföra en översyn av politisk organisation, 
förvaltningsorganisation samt arvodes- och ersättningsbestämmelser i Sala 
kommun för mandatperioden 2015-2018. 

Den parlamentariska gruppen lämnade under våren 2014 sitt förslag till beslut och 
kommunfullmäktige antog förslaget vid sitt sammanträde 26 maj 2014. 
Formuleringen om samlad förvaltning lyder: 

Föreslås vidare att förvaltningsorganisationen förändras från tre förvaltningar, 
kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och omsorgsförvaltning till 
en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 

Förvaltningens arbete efter beslutet i kommunfullmäktige 

Sedan beslutet togs har kommunens förvaltningar arbetat med att förbereda 
organisationen för verkställighet från och med 1 januari 2015. När det gäller 
förslaget om en samlad förvaltningsorganisation har kommunens ledningsgrupp och 
de centrala fackliga företrädarna processat frågan under sommar och höst. 

Kommunens samtliga kontorschefer, förvaltningschefer och kommunchefer har vid 
flera tillfällen diskuterat och arbetat med förslaget om en samlad förvaltning. Given 
förutsättning var att skapa en organisation som består av en linjeorganisation 
istället för som idag tre linjeorganisationer. 

Ledningsgruppen fokuserade på önskade förändringar utifrån nuläge, erfarenheter 
från tidigare omorganisation och det ständiga förbättringsarbetet för att stärka 
helhetsansvar och samarbete i organisationen. Ledningsgruppen var ense i att inte 
organisera om mer än nödvändigt utan istället fokusera på ordning och reda i 
organisationsstrukturen och att stärka samarbetskultur och medborgarfokus i 
kommunens organisation. 

Den mest framträdande effekten av att skapa en kommunstyrelseförvaltning är att 
funktionen kommunchefäven blir kommunens enda förvaltningschef. Nuvarande 
förvaltningschefer kommer i den nya förvaltningen hamna på samma nivå som 
kontorscheferna inom dagens kommunstyrelsens förvaltning, det vill säga direkt 
underställda kommunchef. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Under hösten har kommunchef, skolchef, vård- och omsorgschef samt personalchef 
diskuterat framtida samverkansorganisation med de centrala fackliga företrädarna i 
kommunens CeSam (Central Samverkansgrupp ). Diskussionen mynnade i att 
revidera dagens samverkansorganisation så att det som idag kallas FörSam 
(FörvaltningsSamverkansgrupp) försvinner. Orsaken är att FörSam och Cesam i den 
nya organisationen hamnar på samma nivå. Hur samverkansorganisationen ser ut i 
respektive verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen får utformas i 
samverkan mellan verksamhetens arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. 
Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter skiljer sig mycket åt och kan inte ha 
samma typ av samverkansorganisation. Små verksamheter som personalkontor, 
ekonomikontor eller räddningstjänst kan inte ha samma samverkansorganisation 
som vård- och omsorg eller skolan. 

Kommunstyrelseförvaltningens linjeorganisation 
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För det stora flertalet medarbetare i Sala kommun kommer inte förändringen till en 
samlad förvaltning att påverka det dagliga arbetet i någon större omfattning. 

Högsta ansvariga tjänstemän inför nämnder 

En fråga som har diskuterats är om förändringen från tre förvaltningar till en 
kommunstyrelseförvaltning påverkar vilka funktioner som är ansvariga inför 
facknämnderna. Bakgrunden har varit att det från 1 januari 2015 enbart finns en 
förvaltningschef. 

I förvaltningens arbete har resultatet blivit att den chef som är högst ansvarig inom 
respektive verksamhet också blir ansvarig chef inför nämnden. Det betyder att 
skolchefen är högsta ansvariga tjänsteman inför skolnämnden, vård- och 
omsorgschefen är högsta ansvariga tjänsteman inför vård- och omsorgsnämnden 
och kultur- och fritidschefen är högsta ansvariga tjänsteman inför kultur- och 
fritidsnämnden. Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för 
frågor som handlar om myndighetsutövning och tillsyn, högsta ansvariga 
tjänstemän inför bygg- och miljönämnden blir miljöchef och byggenhetens chef. När 
det gäller högsta ansvariga tjänsteman inför kommunstyrelsen sker ingen 
förändring mot idag då det är kommunchef. 

2 (3) 
2014-11-09 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen som arbetsgivare för alla medarbetare i Sala kommun 

Med förslaget att ha en samlad förvaltning blir kommunstyrelsen arbetsgivare för 
samtliga medarbetare i kommunen och linjeorganisationen går från 
kommunchef/förvaltningschef vidare till närmaste chefsled. Det ger en ökad 
tydlighet i arbetsgivarrollen och olika ansvarsfrågor. 

Kommunstyrelsen kommer som arbetsgivare för kommunstyrelsens förvaltning att 
vara anställningsmyndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Detta 
innebär att kommunstyrelsen har personalansvar-dvs rekrytering, 
kompetensutveckling, rehabilitering, avveckling, arbetsmiljöansvar samt 
personalbudgetansvar. Kommunstyrelsen som nämnd med arbetsgivaransvar för 
samtliga medarbetare kommer därigenom att utgöra" verksamhet" (AD 1992:130) 
och begreppet har betydelse för turordning och företrädesrätt. 

Skolnämnd, vård-och omsorgsnämnd, kultur-och fritidsnämnd samt bygg- och 
miljönämnd kommer alltså att i sitt uppdrag biträdas av medarbetare från 
kommunstyrelsens förvaltning. 

För tydligheten i arbetsgivarrollen är det viktigt att nya delegationsordningar och 
reglementen utarbetas. 

Uppföljning 

Förändringen till en samlad kommunstyrelseförvaltning ska följas upp ungefär ett år 
efter genomförandet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

Att kommunens tre förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, 
skolförvaltning samt vård- och omsorgsförvaltning omvandlas till en 
enda kommunstyrelseförvaltning för Sala kommun. 
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ia~a ~~ 2014/232/1 Ansökan om verksamhetsbidrag 
f"ör år 2015 
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Arkiv 
Västmanland 

Aktuella 
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statligt 
verksamhetsstöd 
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Box 304 
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Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2015, 
samt önskar beredas tillfälle att för Sala kornmuns förtroendevalda och tjänste
män få redogöra för den nytta stödet från Sala kommun inneburit, och kornmer 
att innebära framöver. 

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets samrnan
hållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sek
torn så som förenings- och företagsar kiv. 

Arkiv Västmanland lägger särskild vikt vid att vara aktiva i hela länet. För den 
egna verksamheten har vi idag depåytor och forskarutrymmen i Västerås, 
lColsva och Fagersta. På ett antal arkivägares uppdrag håller vi även öppet för 
forskning och besök på ytterligare platser. 

År 2013 genomfördes en flytt av kansli och forskarutrymmen i Västerås, vilket 
innebar en väsentligt ökad tillgänglighet och flera andra mervärden som korn
rner hela länet till del. Nackdelen var, förutom ökade hyreskostnader, minskat 
depåutrymme. Det senare innebär att ny depå är av nöden, med inflyttning 
senast år 2015. Denna depå kornmer att lokaliseras till Arboga och drivas som 
ett länsgränsöverskridande samarbete med ArkivCentrum Örebro län. 

Arkiv Västmanland har god kontakt med Salas kommunarkivarie, men har inte 
haft möjlighet att etablera någon fastare verksamhet tillsammans. Vi menar att 
vi har många ideer och erbjudanden, men har i dagsläget få samarbetsparter 
inom Sala kommun. Vi strävar därför efter att kunna vidareutveckla samarbe
tet kring de enskilda arkivens bevarande och, framförallt, tillgängliggörande. 
Naturligtvis bedriver vi redan idag forskarservice gentemot Salas kornmunin
nevånare i och med att vi hanterar en mängd arkiv som är av intresse för dem 
som vill studera källmaterial från Sala med omnejd. 

Tidigare erhölls ekonomiskt stöd från lCulturdeparternentet via Riksarkivets 
nämnd för enskilda arkiv. Medel som avsåg regional arkivverksamhet för före
ningsarkiv var "öronmärkta" från departementet, medan medel för regionala 
näringslivsarkiv fördelades av Riksarkivet. 

Genom den så kallade Samverkansmodellen har de statliga medlen nu över
förts till Statens lCulturråd som sedan vidarebefordrar dessa tilllandets lands
ting och regioner för vidare fördelning till utpekade kulturområden, varav 
Regional enskild arkivverksamhet är ett. 

Det statliga stödet har inte ändrats i någon nämnvärd mån sedan den nya mo
dellen infördes. Fortsatt ligger vi på ungefär samrna nivå, vilket för innevaran
de år innebär 460 000 kronor. 
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Landstings
kommunalt 
verksamhetsstöd 

Kommunalt 
verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd 
enligt VKL
överenskommelse 

Ansökanom 
ekonomiskt stöd 

Redogörelse och 
dialog 

Landstingets stöd till Arkiv Västmanland har sedan länge legat på samma 
nivå, det vill säga 290 000 kronor. Dock har en ökning skett om vi även ser till 
det verksamhetsstöd som betalas ut genom den inom Västmanlands kom
muner och landsting (VKL) överenskomna fördelningsmodellen (se nedan). 

Arkiv Västmanland har sedan 2005 årsvis ansökt om ekonomiskt verksam
hetsstöd i förhållande till folkmängd från länets kommuner- undantaget 
Köping och Skinnskatteberg. Med de två senare finns en överenskommelse 
som innebär att de bidrar med mer än övriga i förhållande till folkmängd ge
nom stöd särskilt riktat till vår verksamhet i Kolsva. 

Vilka som beviljat stöd har i någon mån varierat genom åren. För innevaran
de år ser det ut som följer: Arboga kommun -10 000 (sökt 20 000), Fagersta-
13 000 (sökt 25 000), Hallstahammar- 25 000 (sökt 25 000), Kungsär- 15 000 
(sökt 15 000), Köping- 50 000 (enligt överenskommelse), Norberg 10 000 (sökt 
10 000), Sala 25 000 (sökt 25 000 kronor), Skinnskatteberg- 30 000 (enligt över
enskommelse), Surahammar- avslag (sökt 20 000), Västerås -100 000 (sökt 
300 000). 

Genom den redan nämnda VKL-modellen bidrar samtliga kommuner även 
med ett verksamhetsbidrag utöver det här redogjorda (se nedan). 

Genom en överenskommen fördelningsmodell kom partema inom VKL år 
2012 överens om att utöka befintliga verksamhetsstöd i syfte att täcka de öka
de kostnader som uppkom då Arkiv Västmanland flyttade till mer publika 
lokaler i Västerås. 

En fördelningsplan för åren 2013-2015 fastslogs, vilken innebär att landstinget 
bidrar med 250 000 kronor och länets kommuner med tillsammans ytterligare 
250 000 kronor utifrån befolkningstaL För Sala kommuns del innebär detta 
21 207 kronor per år. 

Mot bakgrund av ovanstående ansöker Arkiv Västmanland hos Sala kommun 
om ett verksamhetsstöd om 25 000 kronor för verksamhetsåret 2015 (utöver 
beviljat stöd enligt VKL-modellen). 

Vi hoppas och tror även att Sala kommun skall ställa sig positiv till fortsatt 
stöd enligt VKLs fördelningsmodell, även i det fall det innebär ett utökat stöd 
för att delfinansiera det ovan nämnda nödvändiga depå utrymmet. 

Arkiv Västmanlands ser fram emot att beredas möjlighet att för Sala kom
muns förtroendevalda få framföra en redogörelse för de effekter de ekono
miska stöden har på verksamheten. Vi vill också gärna berätta mer om hur 
vårt pågående utvecklingsarbete i Arboga (projektet stöds av Statens Kultur
råd) fortskrider och vilka positiva effekter det kan få för hela länet. 

Arkivchefen kommer att söka kontakt för att om möjligt överenskomma om 
lämpligt tillfälle för detta. 

Arkiv Västmanland välkomnar som alltid en dialog med kommunens repre
sentanter angående såväl ekonomiskt stöd som framtida samarbeten i arkiv
frågor. 

Mer information om Arkiv Västmanlands verksamhet och om enskilda arkiv 
återfinns även på vår webbplats: www.arkivvastmanland.se 



Tack Vi vill i sammanhanget passa på att tacka för det stöd vi fått för innevarande 
års verksamhet och för stödet inom VKL-modellen. 

Västmanland den 5 november 2014 

På styrelsens uppdrag: 

Christina Sirtoft Breitholtz 
arkivchef 

Bifogas: 

o Verksamhetsberättelse för år 2013, inklusive revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan 

o Protokoll från årsmötet 2014 
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Protokoll 
,i\rsmöte lOJA 

Ink. 
Tid: l'orsclilgen den W april20 14, klockan 18. J 5 

.-r:v ärva rclnde: se närvarolista (bil.aga J) 

n 7 
Akib.laga z 

År'5il1Öt(~t föregicks av "Terna tlyit", ett arrangen1ang öppet för Jlfmtinheten i st1rnarbcte med 

V;\sterås staclsbibli.otek. T\\ rrogrammef stod tv5 fbreliisningar -·Nar kraften Ull industrin kom 

fr:in ftali<'l\ Osen r Cecconi och När finnarna räddade Sverige, Seppo Rcmes- och ett par infol'· 

n1ationspunktcr on1 ~--.,,:igåcnde flytt och samarbetet rned AtkivCentrt1n1 Örebro län. Besökurna 
1:\'lVS även möjlighel till en kort visning av den nya depån på Engelbrektsgal·an 3. 

§l 
Mötets öppnande 

Ordföronden Brage Lumhtriim h;ilsar alla välkomna och förklarar Arkiv Västmanlands års

möte 20l4 öppnat 

§2 
Va! av mötesfunktionärer 

a) ordflirande 

Till miitesordfciraiJde viiljs bncbtillgsfullmäktiges ordförande Denisc Norströrn. 

b) ::;ekreter11re 

Till rnötcssekrctcl'are vciljs <\rkivCcntrum Örebro liins arkivchef Yvonne Bergman. 

c) proroknlls/IL"J'lemtr.! fillika rtisti/iknare 

Til.l pmtokollsjUSterar\,, tillika rö,;treiknare, v:iljs Sören B,L!th och Stig W,1hlström. 

~3 

Mötets behöriga utlysande 

rastshis alt mötet blivrt bd1örigt utlyst. 

§4 
Fastställande av röstlängd 

Fastslas att närv.Fnli,':}t.1n skctH fungera som röstliingd. 



§5 
Godkännande av dagordning 

Efte;" ,1tt punkten 7 och 8 skiftat plats godkännes den föresla>;na dagordningen. 

§6 
Verksamhetsberättelse 

:Vlötesordföranden läser rubrikerna och ger mötesdeltagarna chans att kommentera om sJ 
f)nskas. 

Mötet beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Därefter läser mötesordföranden upp den ekonomisk,l arsredovisningens rubriker och 
kassören Hjiirdis Häll redogör för ekonomin. Därefter ges mötesdeltagarna chans att 
k~.>mmentera. 

§ 7 
Revisionsberättelse 

Arkiv Västmanlands revisorer företräds under årsmötet av Lars-Erik vhgnusson. som l:iser 
upp revisionsberättelsen (se verksamhetsberättelsen, sidan 20). Av d"rma framgår att 

revisorerna föres],\r att arsmötet fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapoåret 
20 l3, samt att årets resultat balanseras i. ny räkning. 

vlötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§8 
Fastställande av resultat- och balansräkning 

Mötet fastställer, i enlighet med revisorernas förslag, resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret 2013, samt beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning. 

§9 
Fråga om ansvarsfrihet 

Mötet beslutar att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verk
samhetsåret 2013. 

§ 10 

Fastställande av medlemsavgift för år 2015 

v! ö tessekreteraren meddelar att inga förslag fiireligge1· \lrn förändrad medlemsavgift. För 20 l l 
är medlemsavgiften l 000 kronor för kommuner, distrikts och riksorganisationer. 500 kronor 
för företag, 150 kronor för lokala föreningar och deponerande privatpersoner, samt JOO kronor 
för stödjande privatpersoner. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

v!ötet beslutar alt medlem,.;avgiften skall vara llfiirändrad 201C,. 
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§11 

Beslut om ,1rvoden 

'vlötessekreteraren meddelar att arvodena vid arsmötet 2013 fastställdes till 6 000 kronor till 

ordföranden, 3 000 kronor vardera till ,1rbetsutskottets två övriga ledamöter, samt 600 kronor 
vardera till tjänstgörande revisorer. 

Konstateras att inga förslag om förändrade arvoden föreliggeL 

'v!ötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar om oförändrade arvoden. 

§12 

Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2014 

Verksamhetsplan och budget för år 2014 är utdelad (se verksamhetsberättelsen sidorna 24 res

pektive 26). 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att fastställa verksamhetsplan och budgel för 2014. 

§13 
Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för år 2015 

Preliminär verksamhetsplan och budget för Ar 2015 är utdelad (se verksamhetsberättelsen si

dorna 25 respektive 27). 

Mötesordförande lämnar ordet fritt. 

:Vlötet beslutar att faststilla preliminär verksamhetsplan och budgPt för 2015. 

§ 14 

Val av styrelseordförande 

Valberedningen föreslår, genom Per Johansson, nyval av [rene Art<:eus som ordförande 

(tidigare vice ordförande). 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja !rene 1\rt&us som Arkiv 

Viistmanlands ordförande för ett (l) år. 

§ 15 

Val av styrelseledamöter 

a) ordinarie styrelseledamater 

Valberedningen föreslar, genom Per Johansson, omval av Eva-Kristina Andersson, [ngemar 

Pettersson, Seppo Remes och Göran Sundström, samt nyval av Lena 'Jyquist (tidigare supple

ant) som ordinarie ledamöter för en tid om två (2) ar. 

Vidare föreslås som fyllnadsval nyval av Peter Klint (tidigare suppleant) som ordinarie 

ledarnot för en tid om ett (l) <lr. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Arkiv Våstm<:~nbndO> :irsmOte 20H 
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\tlötet beslutar att, i en_lighet med va!bert::dningens fönlag, välja Eva-Kristina Andersson, 

Ingemar Pettersson. Seppo Rcmcs, Göran Sundström \lch Lena Nyepist som urdinarie leda
möter i Arkiv Västmanlands .,tyrclse för en tid om tv a (2) år, samt Peter Klint •;om nrdinar[e 
ledamot för en t[ d om ett (l) år. 

b) sty,·dsesuppleanler 

Valberedningen föresLir. genom Per Johansson, omval av Eva Matsson och Rebecca Svensson, 

samt nyval av Hans Almgren, Sture Eriksson och Cri.slina rhornell som styrelsesuppleanter. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att, i enlighet med valberedningen förslag, välja Eva :1-lat.s.son, Rebecca Svens
son, Hans Almgren, Sture Eriksson och Cristina Thornell som suppleanter i ,\rkiv Västman
lands stY"elsc för ett(!) k 

§ 16 
Val av revisorer 

a) ordinarie re·visorer 

Valberedningen förcsl,)r, genom Per Johansson, C"~tnval JV Roland Sundgre-n '-ll)Ill ordinarie 
revisor. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att, i enlighel med valberedningens 1'örslag, v:ilja Roland Sundgren S<lm Arkiv 
Västmanlands ordinarie revisor för tv,\ (2) är 

b) revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslar, genom Per Johansson, omval av Peter Westersund och Per-lnge 
Ahlbäck som revisorssuppleanter. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

:1-fötet beslutat att. i enlighet med valberedningens förslag, välja Peter viiestersund och Per
Inge Ahlbäck som revisorssuppleanter för ett (l) år. 

§ 17 
Val av valberedning 

Inför Arsmiltel "014 har valberedningen bestatt av Per Johansson (sammankallande), Bergitta 
Wiklander och Sören Baath. Samtliga utsedd,1 vid .\rsmötet 20D Birgctta vVcklander har 
undanbett seg omval. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

,\rsmötet föreslår omval av Per Johansson och Sören Raath samt nyval av Brage Lundstriim. 

\!lätet beslutar att välja Sören B.iath, Bragl' Lundström och Per Johansson till att inga [Ar kl v 
Västmanlands valberedning för ett (1) ;\r, .samt att elen senc1rc skall ve1ra .sammanl<allande. 

§ 18 

Av styrelse eller revisorer väckt fråga 

fngen fråga väckt av styrelse eller revisorer föreligger. 

\rkiv V'i::tmanbnds ,u-::;möte 2rl! f 
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§ 19 

:VIotioner 

[nga motioner har inkommlt. 

§ 20 

Övriga fragor 

Inga övriga fdgor föreligger. 

§21 
Avslutning 

Den nyvalda ordföranden [rerw Art;:eus tackar för förtroende· t fiir sitt egcet uppdrag nch även 

pa övriga omvalda styrelseledamöters vägnar, samt hillsar de nyvalda suppieantema 

vJlkomn~1. Därefter avtackas avgående Brage Lundströtn med b tommor och pra!ineL 

Pl.!rsonalen överlämnar J ven en present 

Mötesordföranden tackar för förtroendet att ha fott leda ~rsmötct och förklarar detsamma för 

Jvslutat. fJärefter ta-.:kas mötesordföranden av avgående ordföranden Bragc f ,undström med 

ett bokpaket samt en br>kgc1va i form av en släktutredning. 

Mötesordförande 

Denise Norström 

J usterns 

Sören Baäth 

sekreterare 

Yvonne Bero-man 
" 

Stig ~Vahlström 
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VIRVE SVEDLUND 
DIREKT: 0224-74 7011 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET 

Kommunfullmäktige SALA K 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 ·Il- 1 2 
Aktbliaga 

Arbetsordning och reglementen 
Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnde n, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 

l 
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ARBETSORDNING FÖR 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 

ANTALET LEDAMÖTER 

§l. 

Fullmäktige har 45 ledamöter. 

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE 

§ 2. 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 
(presidium). Majoriteten nominerar ordförande och förste vice ordförande. 
Minoriteten nominerar andre vice ordförande. Presidievalen ska förrättas på det 
första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige. 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§ 3. 

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem vara ålderspresident. 

§4. 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter. 

TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDENA 

§ 5. 

Fullmäktige bestämmer för varje år dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober. 



Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium. 

§ 6. 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 
med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet. 

§ 7. 

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en 
vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 

§ 8. 

Fullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för 
ett visst sammanträde. 

§ 9. 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 
om sammanträdena ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens we b bp lats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska 
behandlas ska införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får dock 
ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen 
samt på webbplatsen. 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. l ett sådant 
fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. l ett sådant falllåter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 



ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDENA 

§ 10. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

§ 11. 

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och 
ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses att bli ställda. 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLADE AV ERSÄTTARE 

§ 12. 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare som kallar in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

§ 13. 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 

§ 14. 

Det som sagts om ledamot i § 13 och 14 gäller också för ersättare som kallats till 
tjänstgöring. 

§ 15. 

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 
för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 



UPPROP 

§ 16. 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

PROTOKOLLJUSTERARE 

§ 17. 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet. 

Sedan uppropet har förrättats enligt§ 16, väljer fullmäktige två ledamöter och en 
ersättare att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet 
och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

§ 18. 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 
inte finns med i kungörelsen. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

§ 19. 

Rätt att delta i överläggningen har 

ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid 
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktige beredning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret. 

styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 § KL, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 



§ 20. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 

§ 21. 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktige beredningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden 
och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningearna. 

§ 22. 

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 

TALARORDNING OCH ORDNINGEN VID SAMMANTRÄDENA 

§ 23. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 
inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet l övrigt får ingen 
avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet 



Yrkanden 

§24. 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats rätt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 

§ 25. 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 

§ 26. 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart 

§ 27. 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

upptar namnet på någon som inte är valbar, 

upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 



Motioner 

§ 28. 

En motion 

ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 

får inte ta upp ämnen av olika slag. 

väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett sammanträde 
med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt samt redovisa verkstäHan det av bifallna motioner. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Medborgarförslag 

§ 29. 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag 

ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 

ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 

får inte ta upp ämnen av olika slag. 

väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med 
fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i 
ärendet Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 
fortsättningen kommer att handlägga ärendet Om fullmäktige har överlåtit ärendet 
till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i 
fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 

Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när 
förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt samt redovisa verkställand et av bifallna medborgarförslag. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 



Företagens initiativrätt 

§31. 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 § KL får väcka ärenden i 
fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får 
ta ställning till. 

Interpellationer 

§ 32. 

En interpellation ska 

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

ska ges in till kommunstyrelsens kansli 2 dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 
eller 18 § KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken interpellationen ställts får överlåta besvarandet 
av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag 
har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 
eller inte. 

Frågor 

§ 33. 

En fråga ska 

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Bör ges in till kommunstyrelsens kansli 2 dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 



Vad som sägs i 32 §gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Allmänhetens frågestund 

§ 34. 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
följande sammanträde med fullmäktige: 

när fullmäktige behandlar årsredovisningen 

när fullmäktige behandlar budgeten 

vid annat sammanträde efter ordförandens bestämmande. 

l kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska 
förekomma. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningen. 

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor 
från allmänheten får förekomma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som 
behövs för att lämna upplysningar under den. 

Allmänhetens frågestund ska förekomma minst fyra gånger/år. 

BEREDNING AV ÄRENDEN 

§35. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna 

§ 36. 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

§ 37. 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning. 



VALBEREDNING 

§ 38. 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från vart och ett av de partier 
som är representerade i fullmäktige. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som har de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedningen. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

§ 39. 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

§ 40. 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

RESERVATION 

§ 41. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

§42. 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet. 



Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela 
protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn om inte fullmäktige 
beslutar annat. 

§ 43. 

Protokollet ska utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande 
även inom samma tid publiceras på kommunens we b bp lats. 

FULLMÄKTIGEBEREDNINGAR 

§44. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den 
löpande mandatperioden en demokrati beredning. 

Val av demokratiberedningen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige 
väljer styrelse och övriga nämnder. 

§ 45. Ansvar och uppdrag 

Fullmäktiges gruppledare ingår i demokrati beredningen. I övrigt bestämmer 
fullmäktige antalet ledamöter och ersättare i demokratiberedningen. 

Beredningen ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande 
från kommuninnevånarna i den politiska processen samt att lyfta fram och främja 
värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med 
medborgarna. 

Beredningen ansvarar för att ett inrättat ungdomsråd blir en länk mellan 
beslutsfattare och ungdomar i syfte att öka ungdomars inflytande och delaktighet. 

Beredningen ska arbeta med integrationsfrågor. 

Beredningen ska i samverkan med presidieberedningen utveckla nya arbetssätt 
inom fullmäktige. 

Beredningen ska arbeta utifrån ett medborgarperspektiv. 

Beredningen ansvarar även för att inom sina områden avge sådana yttranden som 
ankommer på beredningen. 

Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed 
inte någon form av verksamhetsansvar. 

Beredningens arbete ska vara strategiskt och långsiktigt och ska, förutom 
medborgarperspektivet, präglas av omvärldsbevakning. 

§ 46. Rätt att väcka ärenden 

Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i 
kommunfullmäktige. 

§ 47. Arbetsformer 

Bland ledamöterna i demokratiberedning väljer kommunfullmäktige en ordförande 
och en vice ordförande för den tid dessa har valts tillledamöter i beredningen. 



Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att 
minnesanteckningar förs. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid 
och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska förslaget alltid 
remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. 

Beredningen får från kommunstyrelse och nämnder samt anställda begära in de 
upplysningar och yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina 
uppgifter. 

Beredningen äger rätt att kalla utomstående om detta är nödvändigt för att 
beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

§ 48. Sammanträden 

Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer. 

Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträden ska 
vara öppna för allmänheten. 

§ 49. Jäv 

För beredningarna gäller de bestämmelser om jäv som finns i kommunallagens 5 
kap 20 §. 

§ 50. Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Beredningen ska se till att det egna arbetet bedrivs i enlighet med de mål och planer 
som fullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Beredningen ska en gång om året (vid tidpunkt som kommunfullmäktige 
bestämmer) rapportera till kommunfullmäktige hur beredningarna genomfört sina 
uppdrag. 

Avrapportering till presidieberedningen ska ske på sätt som presidiet bestämmer. 

§ 51. Budget och arvoden 

Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av 
kommunfullmäktige. 

Beredningens ordförande ska minst två gånger per år rapportera till 
kommunfullmäktiges presidium om beredningens ekonomiska utfall och prognos. 

Arvode tillledamöterna i beredningen utgår i enlighet med kommunens 
bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 

Kommunfullmäktiges presidium som fullmäktigeberedning 

§ 52. Sammansättning och mandattid 



Beredningen består av 3 ledamöter. Ledamöterna välja av kommunfullmäktige för 
den löpande mandatperioden vid det sammanträde då fullmäktige väljer styrelse 
och nämnder. 

Ledamöterna fullgör uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande, förste vice 
ordförande samt andra vice ordförande. Ledamöterna kan ha andra uppdrag som 
ledamot/ ersättare i styrelse och nämnder. 

Beredningen har rätt att till sig adjungera en ledamot från varje politiskt parti med 
representation i kommunfullmäktige som inte är representerat i denna beredning. 
Detta ska ske när beredningen handlägger ärenden om demokrati och 
medborgarinflytande. 

§ 53. Ansvar och uppdrag 

Beredningen ansvarar för att: 

leda utvecklingen av kommunfullmäktiges arbete och arbetssätt 

bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet och föreslå åtgärder 
som anses nödvändiga med anledning av denna 

utöva tolkningsföreträde gällande hur demokratiberedningen och tillfälliga 
beredningar är tänkta att fungera 

fånga upp och hantera frågor som hindrar beredningarna att fungera som avsetts 
samt föreslå åtgärder som anses nödvändiga med anledning av detta 

säkerställa att de förtroendevalda får nödvändig kompetensutveckling 

kontinuerligt följa upp och göra regelbundna avstämningar med de olika politiska 
organen 

Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed 
inte någon form av verksamhetsansvar. 

§ 54. Rätt att väcka ärenden 

Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i 
kommunfullmäktige. 

§ 55. Arbetsformer 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att 
minnesanteckningar förs. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. l undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska förslaget alltid 
remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Beredningen får från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt anställda begära in de upplysningar 
och yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina uppgifter. 

Beredningen äger rätt att kalla utomstående om detta är nödvändigt för att 
beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 



Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

§ 56. Sammanträden 

Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer. 

Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträden ska 
vara öppet för allmänheten. 

§57. Jäv 

För beredningen gäller de bestämmelser om jäv som finns i kommunallagens 5 kap 
20§. 

§ 58. Budget och arvoden 

Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av 
kommunfullmäktige. 

Arvode tillledamöter i beredningen utgår i enlighet med kommunens bestämmelser 
om ersättning till förtroendevalda. 

Tillfälliga fullmäktigeberedningar 

§59. 

Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller för ett uppdrag. Kommunfullmäktige bestämmer 
för varje tillfälle antalledamöter och ersättare i en tillfällig beredning samt 
mandattiden för denna. 

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden för ledamöter, ersättare och presidium i 
tillfällig fullmäktige beredning, i samband med att sådan inrättas. l övrigt gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. 

Ersättare 
§60. 

För ersättares tjänstgöring i beredningar gäller i tillämpliga delar vad som i 
kommunallagen är föreskrivet för nämnder. 
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Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 
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Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut 
samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, 

skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till 
bygg- och miljönämnden. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den 
kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt 
sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

l kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att 
vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, 

krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant 

lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige 
antagna policydokument. 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§l. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för, 
samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för 
den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. 

§ 2. 

l kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a 

• en långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling 

• utvecklingen av den kommunala demokratin 

• utvecklingen av kommunens mål och ekonomistyrning 

• personalpolitiken 

• hälso- och jämställdhetsarbetet 

• den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser 



• den fysiska detaljplaneringen 

• mark- och bostadspolitiken och se till att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas 

• det strategiska arbetet med kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och övriga 
trafikfrågor 

• teknisk verksamhet 

• informationsverksamheten 

• turismverksamheten 

• arbetet med att utveckla policys och styrdokument 

• arbetet med att utveckla den kommunala organisationen och effektivisera 
administrationen 

• externa samverkansfrågor 

• sysselsättnings- och näringslivsfrågor 

• utvecklingen av informationssystem, data- och telekommunikation. 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 

• trygghets- och säkerhetsarbetet 

• integrationsfrågor 

• tillgänglighet 

STYRFUNKTIONEN 

§ 3. 

l kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor 
som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

övervaka och ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamhet och ekonomi efterlevs och att den löpande förvaltning fungerar rationellt 
och ekonomiskt 

tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, förvaltningschef och kontors

cheferna 

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är 
medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin 

som fastställts av kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande förhållanden som 
har betydelse för kommunen 

tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor eller liknande 

sammanträden 



löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap§ 17-
18 KL är uppfyllda 

årligen, innan mars månads utgång, pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
kommunala aktiebolagen föregående år varit förenlig med de fastställda kommunala 

ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet delges 
fullmäktige. Om styrelsen finner att brister förelegat lämnas förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

§4. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning enligt de föreskrifter 
som kommunfullmäktige meddelat. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. l uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. l denna uppgift ingår 
bl a att 

• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 

• vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa frågor 

• handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

• ansvara för utdelning ur donationsfonder när detta inte ankommer på annan 
nämnd 

• utfärda förbindelser, som behövs i anledning av kommunfullmäktigebeslut om 
att uppta lån eller att teckna borgen eller annan ansvarighet. 

PERSONALPOLITIKEN 

§s. 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne-och 
pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är tillika styrelse 
och anställningsmyndighet för kommunstyrelseförvaltningen med personal- och 
arbetsmiljöa n svar. 

Kommunstyrelsen har därvid bland annat 

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal, 

förhandlingsöverenskommelser, enskilda överenskommelser reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare och dessas 
arbetstagarorganisationer i såväl intressetvister som rättstvister 



• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande Jagstiftning om förhand
lingsrätt, KHA eller samverkansavtal utom vad gäller 11-14 och 38 §lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden 

• besluta om stridsåtgärd 

• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
och dessas arbetstagarorganisationer 

• lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

• andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet 
med personal och arbetsmiljöansvar 

TEKNISK VERKSAMHET 

§ 6. 

Kommunstyrelsen svarar för kommunens skyldigheter som väghållare och är 
väghållningsmyndighet enligt väglagen. 

Kommunstyrelsen är trafiknämnd och ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet samt 
information och rådgivning i trafikfrågor. 

Kommunstyrelsen utfärdar lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och skötsel av kommunens gator, parker 
grönområden och andra allmänna platser, drift och skötsel av Sala Silvergruvas 
vattensystem samt förvaltningen av kommunens skogsinnehav. 

Kommunstyrelsen svarar för vatten- och avloppsförsörjning samt renhållning, 
avfallshantering, återanvändning och återvinning. 

Kommunstyrelsen svarar för drift, förvaltning och uthyrning av kommunens 
fastigheter och anläggningar samt ansvarar för planering och genomförande av om
till och nybyggnader. 

Kommunstyrelsen svarar för förvaltning och uthyrning av Måns O Is utvärdshus och 
Tränaren 11. 

Kommunstyrelsen har ansvar för att följa verksamhetsnämndernas lokalbehov och 
initiera, samordna och effektivisera lokalanvändningen i kommunen samt verkställa 
inhyrning av lokaler till kommunens förvaltningar. 

Kommunstyrelsen ska förvalta och utveckla kommunens kartverk och geografiska 
informationssystem. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ortnamn och adresser inom hela kommunen 
upprättas och fastställs. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens kostverksamhet vilket innefattar att 
producera och sälja måltider till förskola, grundskola, gymnasieskola samt till 
äldreomsorgens verksamhetsområde. 



Övriga uppgifter 

§ 7. 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd. 

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd och svarar därvid för räddningstjänsten och 
fullgör de övriga uppgifter som enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) åligger den 
kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 

arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt 
personuppgiftslagen som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. 

Kommunstyrelsen svarar för konsumentvägledning/skuldsanering. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla i Rådhuset. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ortnamn och adresser inom hela kommunen 

upprättas och fastställs. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den energirådgivning som ankommer på kommunen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. 

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§8. 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som 
fullmäktige angivit, 

• nämnders och styrelsers förvaltningsorganisation om inte frågan är av principiell 

betydelse, 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning 
eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 

• avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

• tillstånd att använda kommunens vapen och logotype, 

• utdelning av stipendium, 

• handha frågor rörande gatukostnader, 

• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd 

av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 



kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 
belopp och villkor i övrigt, 

• upplåta och belasta kommunens fasta egendom med arrenderätt, servitut, 
ledningsrätt, vägrätt eller liknande rättighet samt säga upp motsvarande 
rättigheter, 

• anskaffa rätt till utrymme i annans mark, byggnader eller anläggningar med 
arrende rätt, servitut, ledningsrätt, vägrätt eller liknande rättighet samt säga upp 
motsvarande rättigheter, 

• utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen, 

• fatta beslut om rivning av kommunen tillhörig byggnad, dock ej om byggnaden 
har ett kulturhistoriskt eller därmed jämförligt värde, 

• anta detaljplaner som inte är av principiell betydelse eller av stor vikt. 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

§ 9. 

Kommunstyrelsen ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de 
ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan med 
verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. 

Kommunstyrelsen ska i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera en 
uppföljning över ekonomi och verksamhet. l uppföljningen ska särskilt redovisas av 
kommunfullmäktige delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av 
kommunfullmäktige. 

styrelsen har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av 
kommunfullmäktige. 

ARBETSFORMER 

SAMMANSÄTINING 

§ 10. 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

§ 11. 

Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, förste vice ordförande samt andre 

vice ordförande. 



ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING 

§ 12. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid styrelsens sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

§ 13. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

§ 14. 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon 
annan anställd vid kommunsekretariatet som kallar ersättare. Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN 

§ 15. 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i 
styrelsen ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträdena 

TIDPUNKT 

§ 16. 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 



KALLELSE 

§ 17. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har längst tjänstgöringstid i styrelsen fullgöra ordförandens uppgifter. 

ORDFÖRANDEN 

§ 18. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder, 

• med uppmärksamhet följa frågor för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
samt 

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall. 

Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med 
samtliga nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

KOMMUNALRÅD 

§ 19. 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. 

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

§ 20. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 



Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

RESERVATION 

§ 21. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

DELGIVNING 

§22. 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 
kommunjuristen. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

§ 23. 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. 

l övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 24. 

Kommunstyrelsen beslutar själv om utskott enligt 6 kap 20 § 2 st, 21 och 22 § Kl. 

§ 25. 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§26. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid utskottets sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 



§ 27. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

§28. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av utskotten 
om beredning behövs. 

Ordföranden, kommunchefen eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. l övrigt beslutar 
utskotten i frågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt fastställd delegationsordning 

ska hänskjutas till styrelsen för avgörande om minst 2 ledamöter i utskottet begär det. 

FÖRVALTNING 

§29. 

Under kommunstyrelsen lyder kommunstyrelseförvaltningen. Det ankommer på 
styrelsen att utfärda erforderliga instruktioner för förvaltningen. 

PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPRÅD 

§30 

Under kommunstyrelsen ligger pensionärs- och handikappråd. Det ankommer på 

styrelsen att utfärda erforderliga bestämmelser för råden. 
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Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 
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§l 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde. 

Miljö- och hälsoskyddsområdet 

§2 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet, miljö
och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet 

Bygg- och miljönämnden ska bl a 

• svara för prövning av dispenser och tillsyn av naturvården som ankommer på 
kommunen enligt miljöbalken, 

• svara för prövning av dispenser och för tillsyn som ankommer på kommunen i 
fråga om strandskydd, 

• initiera och bereda övriga ärenden som regleras av 7 kap miljöbalken, 

• svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, inkluderande förorenade områden, täkter samt kemiska 
produkter och biotekniska organismer, 

• svara för tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken vad gäller 
vattenverksam het, skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden 
som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken, 

• svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag 
från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande 

av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken vad 
gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall, 

• utarbeta förslag på kommunala föreskrifter när det gäller renhållning och 
hälsoskydd, 

• utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 
kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av 
m iljökvalitetsnormer. 



Övriga verksamhetsområden 

§3 

Bygg- och miljönämnden ska 

• svara för den kontroll och tillsyn som ankommer på kommunen enligt 
livsmedelslagstiftningen, 

• svara för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

• svara för den tillsyn och prövning som ankommer på kommunen enligt 

tobakslagen, alkohollagen, alkoholförordningen och lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel, 

• svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt strålskyddslagen över 
solarieverksamhet, 

• ansvara för tillsyn och tillståndshantering för explosiva varor enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor, 

• svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 § lagen om 
lägenhetsregister, 

• anta fastighetsplaner och lämna yttranden över fastighetsbildningsfrågor. 

Plan- och byggområdet 

§4 

Bygg- och miljönämnden svarar för de befogenheter och skyldigheter inom 
byggnadsväsendet som ankommer på kommunen enligt bl a 

• anläggningslagen och anläggningskungörelsen, 

• förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i 
ventilationsa nläggn inga r, 

• lagstiftningen om bostadsanpassningsbidrag och bostadsstöd, 

• lagen om byggfelsförsäkring, 

ILagen om energideklaration för byggnader: 24-25 §. Förordningen om 
energideklaration för byggnader, 

• lagen om skyddsrum och förordningen om skyddsrum, 

• fastighetsbildningslagen (1970:988), med undantag av vad som stadgas i 4 kap 2 
§, 5 kap 3 §tredje stycket, 14 kap 10 §och 16 kap 14 §, 
fastighetsbildningskungörelsen med undantag av vad som stadgas i 3 och 5 §. 

• lagen om kulturminnen, med undantag av vad som stadgas i 4 kap 15 §och 
förordningen om kulturminnen, 

• ledningsrättslagen och ledningsrättskungörelsen), 

• plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. 



Delegering från kommunfullmäktige 

§5 

Bygg- och miljönämnden ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde, med rätt att på kommunens 
vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal, om inte fullmäktige bestämt annat. 

Bygg- och miljönämnden fattar beslut om skyddsrumsfrågor. 

Övriga uppgifter 

§6 

Bygg- och miljönämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som nämnden 
för i sin verksamhet och förfogar över. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för regelreformering och regelförenkling inom det 
egna verksamhetsområdet. 

Bygg- och miljönämnden svarar inom sitt område för att upprätta förslag till budget för 
det egna verksamhetsområdet. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§7 

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, och riktlinjer och 
den delegation, som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 
Nämnden skall minst två gånger årligen rapportera till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringen av 
delegationsbeslut enligt 4 § skall ske minst 2 gånger årligen. 

NÄMNDENS ARBETSFORMER 

Sammansättning 

§8 

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 



Ersättarnas tjänstgöring 

§9 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Jäv 

§ 10 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

§11 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv ersättare. 

Ersättare för ordföranden 

§ 12 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den till tjänst äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Tidpunkt 

§ 13 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 



Kallelse 

§ 14 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 
l undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
skall den till tjänst äldste ledamoten göra detta. 

Justering av protokoll 

§ 15 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 

§ 16 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skallledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skalllämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 

§ 17 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller förvaltningschefen. 

Undertecknande av handlingar 

§ 18 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall under-tecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 
l övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 



Inköpsfrågor 

§ 19 

Nämnden skall besluta om all upphandling och försäljning av varor och tjänster inom det 
egna ansvarsområdet, i enlighet med gällande upphandlingsbestämmelser. 
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Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämn den, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 
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§1 ~~-· ~-1 . __ ;yg..!.'::'L!J.-""-""~___,___;__j 
Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena kultur och 
fritid och ska därvid arbeta för förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna 
målen inom verksamhetsområdet Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i 
den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige, ej föreskriver annat 

med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och 
fritidsverksamhet i kommunen. 

Fritid 

§2 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet samt 
rekreation, 

• driva fritidsgårdar, annan fritidsverksamhet samt genom olika stödinsatser 
främja föreningsverksamheten, 

• handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och 
idrottsföreningar, samlingslokaler, pensionärs- och handikappföreningar, 

• ärenden enligt lotterilagen, 

• besluta om regler för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. 

Kultur 

§3 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• driva och utveckla biblioteksverksamheten, 

• främja kulturverksamhet såsom konst, teater, film, museieverksamhet, musik, 

• vidta åtgärder för att bevara byggnader och miljöer i kommunen med estetiskt 
och kulturhistoriskt värde, 

• förvalta Sala Sparbanks kulturfond enligt gällande reglemente, 

• stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet, 

• handlägga avtal med kulturföreninga r, 

• handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreninga r, 



• samordna och handlägga bidrag till studieförbunden. 

Övriga uppgifter 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som 

nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för regelreformering och regelförenkling inom det 
egna verksamhetsområdet. 

Kultur- och fritidsnämnden svarar inom sitt område för att upprätta förslag till budget 
för det egna verksamhetsområdet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§4 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

utse ombud att företräda nämnden vid domstol och inför andra myndigheter med 
behörighet, som anges i 12 kap 14 § RB, 

utarrendera, uthyra eller upplåta av kommunen ägda anläggningar och lokaler som faller 

under nämndens driftsansvar för en tid av högst 25 år. 

Taxor 

§5 

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att fastställa följande taxor och avgifter: 

• Avgifter inom bad, fritidsgårds- och biblioteksverksamhet 

• Avgifter för idrotts- och motionslokaler 

• Övriga avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten, som är av mindre 
ekonomisk betydelse och inte av principiell karaktär. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§6 

Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, 

riktlinjer och den delegation som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas 
i lag eller förordning, samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Nämnden skall minst två gånger om året rapportera till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapportering av 

delegationsbeslut enlig§ 2 ska ske minst två gånger årligen. 

Nämndens arbetsformer 



Sammansättning 

§7 

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§8 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt till att 
delta i överläggningarna. 

§9 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

§ 10 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett 
sammanträde, ska snarast underrätta ersättare eller nämndens kansli. l det senare fallet 
kallar kansliet den ersättare som skall tjänstgöra. 

Ersättare för ordföranden 

§11 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den ledamot, som har varit längst tid i nämnden 
ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång inbördes tjänstgöringstid ska 
den äldste av dem fullgöra sagda uppdrag. 

Om ordföranden på grund av sjukdom, eller av annat skäl, är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 



Sammanträden 

Tidpunkt 

§ 12 

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Kallelse 

§13 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, minst fem dagar före 

sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde, skall den 
ledamot som varit längst tid i nämnden göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 
inbördes tjänstgöringstid skall den äldsta av dem fullgöra sagda uppdrag. 

Justering av protokoll 

§ 14 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 

§ 15 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göredet skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 



Delgivning 

§ 16 

Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden eller 
förvaltningschefen. 

Undertecknande av handlingar 

§ 17 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och fritidsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av arbetstagare som nämnden bestämmer. l övrigt bestämmer nämnden 
vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 18 

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer själv om utskott enligt 6 kap 20 § 2 st, 21 och 22 
§ kommunallagen. 

§ 19 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom, eller av annat skäl, är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 20 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid utskottets sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 21 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst 2 ordinarie ledamöter 
begär det. 

Utskottet får handlägga ärende endast om ordföranden eller vice ordföranden, samt två 
andra ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande. 



§ 22 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. 

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt gällande delegationsordning, 
ska hänskjutas till nämnden för avgörande om minst 2 ledamöter i utskottet begär det. 

Inköpsfrågor 

§ 23 

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om all upphandling och all försäljning av varor 
och tjänster avseende det egna förvaltningsområdet i enlighet med gällande 
upphandlingsbestämmelser. 
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Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnd en, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 
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REGLEMENTE FOR VARD- OCH 
OMSORGSNAMNDEN 

Verksamhetsområden 

§l. 

i:lk. : ;:; ·11- 1 2 

~~Jvdtifl~"o;;,ga J 

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar 

inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret 

för 

• Individ· och familjeomsorg 

• Samordning av alkohol- och drogfrågor 

• Äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård 

• Stöd och service enligt LSS till vissa personer med funktionsnedsättning 

• Flyktingmottagande 

• Arbetsmarknadsåtgärder 

Övriga uppgifter 

§ 2. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen 
som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

Nämnden är ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 

Nämnden har det kommunala uppföljningsansvaret enligt skollagen. 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

§3 

Nämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar 
som bestäms av kommunfullmäktige 

Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet 

Nämnden ska i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera uppföljning över 
ekonomi och verksamhet l uppföljningen ska särskilt redovisas av kommunfullmäktige 
delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av kommunfullmäktige. 

Nämnden har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av 
kommunfullmäktige. 



Processbehörighet 

§4 

Vård- och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål 
och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den 
mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens 
verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer. 

Arbetsformer 

SAMMANSÄTTNING 

§5 

Vård- och omsorgsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 

ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING 

§6 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

§7 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

§8 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv ersättare. 



ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN 

§9 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 

TIDPUNKT 

§ 10 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

KALLELSE 

§11 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

§ 12 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

RESERVATION 

§13 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 



DELGIVNING 

§ 14 

Delgivning med vård- och omsorgsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 

kontorseeten eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

§ 15 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av vård- och omsorgsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

l övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 16 

Nämnden bestämmer själv om utskott enligt 6 kap KL. 

§ 17 

Vård- och omsorgsnämden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i ett utskott p g a sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 18 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid utskottets sammanträde och har rätt att 

delta i överläggningarna. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionella val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 19 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

§ 20 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskott om 
beredning behövs. 

Ordföranden eller ansvarig chef överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt gällande delegationsordning 

ska hänskjutas till nämnden för avgörande om minst 2 ledamöter i utskottet begär det. 
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Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnde n, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 
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REGLEMENTEFÖRSKOLNÄMNDEN 

Verksamhetsområden ,Ink, 
l 

§ 1. D1a~iV// /)'1_?) Ailtbiia~a, 

skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn 
och vuxna enligt gällande skolförfattning och förordningar. 

skolnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 

• Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem 

• Utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar: 
färskoleklass 
grundskola 
gymnasieskola 
grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, 
exempelvis fritidsklubb 

• Utbildningen inom det offentliga skolväsendet för vuxna: 
kommunal vuxenutbildning 

svenska för invandrare (sfi) 
samhällsinformation 

• Särskild utbildning för vuxna 

• Kulturskola 

• Arbetsmarknadsfrågor kopplade till utbildning 

Övriga uppgifter 

§ 2. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen 
som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

Nämnden är ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens 
verksamhetsområde, 

Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 

ANSVAR OCH RAPPORTER/NGSSKYLD/GHET 

§ 3. 

Nämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar 
som bestäms av kommunfullmäktige 

Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. 



Nämnden ska i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera uppföljning över 
ekonomi och verksamhet. l uppföljningen ska särskilt redovisas av kommunfullmäktige 
delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av kommunfullmäktige. 

Nämnden har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av 
kommunfullmäktige. 

Processbehörighet 

§4 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom 
sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den mån 
överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens 
verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer. 

Arbetsformer 

SAMMANSÄTTNING 

§5 

skolnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 

ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING 

§6 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

§7 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 



INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

§8 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv ersättare. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN 

§9 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 

TIDPUNKT 

§ 10 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

KALLELSE 

§11 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

§ 12 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 



RESERVATION 

§13 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

DELGIVNING 

§ 14 

Delgivning med skolnämnden sker med ordföranden eller förvaltningschefen. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

§ 15 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av skolnämnden ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 

anställd som nämnden bestämmer. 

l övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 16 

Nämnden bestämmer själv om utskott enligt 6 kap KL. 

§ 17 

skolnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i ett utskott p g a sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 18 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid utskottets sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionella val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 19 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 



§ 20 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskott om 
beredning behövs. 

Ordföranden eller ansvarig chef överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt gällande delegationsordning 
ska hänskjutas till nämnden för avgörande om minst 2 ledamöter i utskottet begär det. 
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Per-Olov Rapp 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej! 

Beatrice Björkskog 
den 4 november 2014 11:33 
Per-Olov Rapp 
Hjälp 

Kom~~~~r~R~~Ya~ning 
Ink. 2014 -11- o 6 

Diarien~()) h- /W<:fJAktbllaga 1 
D p b: l 

Jag pratade med Virve och Lar.s-Göran idag om ett lite problem som kommer att uppstå nästa kommunfullmäktige. 
Min man jobbar nämligen skift och om jag ska kunna åka på fullmäktige så måste han ta ledigt en del av sitt 
eftermiddags skift, då förlorar han en del inkomst. Om han inte tar ledigt så måste jag hitta en barnvakt (till fyra 
grabbar i åldern 3-12) och dessutom någon som kan sköta om djuren med fordring och allt (de ingår i min mans 
lantbruksföretag och dessa uppgifter sköter jag när han arbetar, givetvis dock oavlönat..). 

Så som systemet är utformat så kan jag bara få ersättning om jag skulle förlora arbetsinkomst eller få ersättning om 
någon utanför familjen tar hand om barnen, och eventuellt kostnader för en avbytare för djuren. Allt detta blir ju 
rätt krångligt. Så jag undrar om det finns någon möjlighet att lösa det så att min man kan få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för att möjliggöra min närvaro på fullmäktige? l annat fall så förhindras jag att kunna deltaga på 
mötet, det finns ju dessvärre inte en uppsjö av människor som kan hoppa in och ta över allt jobb för en kväll, 
dessutom måste den då ha några kvällars introduktion för att lära känna barnen och veta hur alla djur ska skötas 
om. 

Lars-Göran sa att jag skulle ma ila dig om det här eftersom det eventuellt kan tas upp i KS ledningsutskott för att se 
över om det går att göra någon justering eller hitta en lösning. 

Vi ses ikväll! 
Med bästa hälsningar 

l Bea 

Skickat från min iPad 

l 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2014-11-18 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

1 SKL- Cirkulär 14:36 Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala 
särkrav på byggandet 

2 SKL- Cirkulär 14:39 Budgetpropositionen för 2015 
3 SKL- Cirkulär 14:40 Budgetförutsättningar för åren 2014-2018 
4 SKL- Cirkulär 14:41 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering- ändringar i 

diskrimineringslagen den 1 januari 2015 
5 SKL- Cirkulär 14:42 Internräntan för 2015 revideras 
6 KFU § 54- Redovisning av tidsplan för idrotts-och fritidsplan 
7 Sala-Heby Energi AB- protokoll2014-10-24 
8 Sala-Heby Elnät AB- protokoll 2014-10-24 
9 Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB- protokoll2014-10-23 
10 Landstinget Västmanland- info om resultat från undersökningen Liv och Hälsa Ung 
11 MSB- skrift Räddningstjänst i siffror 2013 
12 Avfall Sverige- nomineringar till styrelse och revision 
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