
LEDNlNGSUTSKOTTET 

Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Tid 

Ledningsutskottet 

Gustaf Adolfssalen 

Tisdagen den lO mars 2015, kl 13-30 

l Trafikförsörjningsprogram för Västmanland; information 

Föredragning av transportstrateg Kristina Eriksson. 

2 Detaljplan för Fridhems verksamhetsområde; granskning 

Handlingar skickas senare. 
Föredragning av planarkitekt Sofia Elrud. 

3 Program för Östra kvarteren och Silvervallen; idetävling 

Bilaga KS 2015/53/1-3 
Föredragning av planarkitekt Märta Alsen. 

4 Svar på motion om avtackning av fullmäktigeledamöter 

Bilaga KS 2015/43/1-4 

5 Svar på motion om förskola i Varmsätra 

Bilaga KS 2015/44/1-3 

6 Svar på medborgarförslag om otrygg väg på jakobsbergsområdet 

Bilaga KS 2015/45/1-3 

7 Svar på medborgarförslag om Föreningarnas Hus framtid 

Bilaga KS 2015/46/1-3 

8 Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till skattekollen 

Bilaga KS 2015/47/1-3 

9 Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan 

Bilaga KS 2015/48/1-3 

lO Svar på medborgarförslag om cykelparkering vid Lärkan (Västeråsleden) 

Bilaga KS 2015/49/1-3 
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KAllELSE 
JILL ROOS 

DIREKT: 0224-74 70 52 

11 Svar på medborgarförslag om översyn av detaljplan för fastigheten Kristina 4:1 

Bilaga KS 2015/50/1-3 

12 Svar på medborgarförslag om bättre busshållplatser- börja vid Vattentornet 

Bilaga KS 2015/51/1-3 



~SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
Ledningsutskottet 

13 Lägesrapport servicebyggnad Stadsparken 

Föredragning av lokalplanerare Göran Åkesson. Enhetscheferna Åsa Eriksson 
och Evelina Söderman samt stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman deltar vid 
ärendets behandling. 

14 Information 

15 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2015/52/1 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Samhällsbyggnadskontoret 

Program för 

Östra kvarteren och Silvervallen 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

MISSIV 

1 
2015-03 -04 

DIARIENR: 201X/XX 
MISSIV 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Planprogrammet för Östra kvarteren och Silvervallen syftar till att ta ett helhetsgrepp om 
det aktuella området, från den östra delen av Norrbygatan till järnvägen mot Västerås. 
Programmet ska beskriva platsens förutsättningar och belysa hur området kan utvecklas till 
en levande och attraktiv del av stadens centrum. 

l samband med programarbete i en detaljplaneprocess genomför Sala stad en idetävling 
om arkitektur och stadsbyggnadskonst för området, Östra kvarteren, som består av 
Silvervallen och flera kvarter i anslutning till denna invid den centrala stadskärnan. 

Förslag till beslut: 

Att sända ut programjörslaget till programsamråd. 

Att godkänna tävlingsprogrammet. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
80x 304 
733 2S Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fa)(: 0224 -188 SO 

komrnun.in fo@sala.se 
www.sala.se 

Märta Alsen 

Planering och utveckling 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnad 
Lena Steffner 

ÖSTRA KVARTEREN 

Program för Idetävling Östra kvarteren 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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l samband med programarbete i en detaljplaneprocess genomför Sala stad en 
idetävling om arkitektur och stadsbyggnadskonst för området, Östra kvarteren, 
som består av Silvervallen och flera kvarter i anslutning till denna invid den 
centrala stadskärnan. Det område som utgör Etapp l är i kommunens ägo och kan 
fortsätta planeras med byggstart tidigast 2016. 

illuslralionskarla 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sa la.se 
www.sala.se 

Lena Steffner 
Enhetschef 

Samhällsbyggnad 
Planering och utveckling 

lena .steffner@sala.se 
Direkt: 0224-747321 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnad 
Planering och utveckling 

Tävlingsprogrammet är utarbetat i enlighet med Sveriges Arkitekters regler för en 
inbjuden idetäviing. l tävlingen deltar tre, av arrangören valda, förslagsställare. 

Syftet med idetävlingen är att få fram och jämföra olika principer för 
kvartersindelning, gatuutformning och hustyper i en omvandling av ett 
idrottsområde till en blandad småstad med bostäder och inslag av kontor, 
verksamheter och viss handel. I tävlingen ingår även några intilliggande kvarter 
som kan komma att utvecklas i senare etapper beroende på markägares initiativ. 

Resultatet av tävlingen ska ligga till grund för fortsatt planarbete och föravtal 
kring markanvisningar och exploateringsavtal. Ett förverkligande av de vinnande 
förslagen kan inte garanteras, men i planprocessen ska sedan förslagen bearbetas 
parallellt med markan visningar och upprättande av exploateringsavtal. 

Planprogramarbetet enligt PBL (Plan och bygglagen) med ett remissförfarande 
och diskussioner med allmänheten kommer att pågå parallellt med idetävlingen. 
Informationen som ges i planprogrammet som bifogas tävlingsprogrammet 
beskriver förutsättningarna och inriktningen inför programsamrådet. 

Planprogrammet enligt PBL, och övrigt tävlingsunderlag, bifogas detta 
tävlingsprogram. Materialet godkänns av juryn innan tävlingen startar. 

Tävlingsunderlag i digital form: 

Planprogram enligt PBL 
Primärkarta i 3D 
Ortofoto 
Orinteringskarta (översikt) 
Foton 
Utredningar enligt planprogram 

De tävlande ska delta i ett gemensamt startmöte med information och 
rundvandring i området. De tävlande ska också delta i ett diskussionsmöte på 
kvällstid där politiker möter allmänheten och inbjudna från den lokala bygg- och 
fastighetsbranschen och diskuterar planprogrammet som ett led i 
program samrådet enligt PBL. Startmötet och kvällsdiskussionen kan komma att 
genomföras samma datum. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnad 
Planering och utveckling 

Följande material ska lämnas in 

• Beskrivande text som förklarar ide, gestaltning och innehåll, 
kvartersindelning och valda hustyper samt gators och parkens utformning. 

• En illustrationsplan som fokuserar på Etapp I i planprogrammet, men 
skissmässigt även behandlar hela programornrådet. 

• En 3D modell där utskrivna vyer beskriver hur området ser ut från olika 
håll samt visar sol- och skuggförhållanden. 

• Hustyper ska visas i förslaget som passar blandade upplåtelseformer och 
användningar. Beskrivande text ska innehålla ideer om material, metoder, 
färg och energi lösningar. 

• Gatusektioner. Beskrivande text som klargör hur man kan röra sig i 
området med bil, cykel eller till fots och parkera bil och cykel. 

• En plats för förskola ska pekas i förslaget. 

Inlämningsdatum 

Den I juni 2015 

Prissumma 145 000 SEK 

Sala kommun äger de inlämnade förslagen. Det fortsatta planarbetet har som 
målsättning att de bästa delarna av de olika förslagen vidareutvecklas i 
planprocessen och förverkligas i byggprojekt de närmaste åren. 

Urvalskriterier 

I. Arkitektonisk gestaltning - uttryck 

Projektets önskade uttryck ska vara en naturlig förlängning av riksintresset Sala. 
Den nya stadsdelen Östra kvartren ska annonsera Sala tätort vid östra infarten. 
Projektets förslag till utformning och användning ska vara i samklang med 
småstadskaraktären i Salas centrum med bebyggelse i två till tre våningar. Lokaler 
i bottenvåningar ska finnas i vissa föreslagna lägen. Projektets förhållande till 
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stadskärnan är avgörande. Området ska annonsera Sala stad som en småstad i den 
nordiska byggnadstraditionen i form, material och farg. 

2. Funktionalitet 

Den nya stadsdelen ska fungera i Etapp l för drygt 400 personer att bo i en 
trivsam, trygg och spännande miljö som även innehåller arbetsplatser som kontor 
och handel. Plats för en förskola ska finnas. Omsorg om människors möjligheter 
att röra sig till fots och på cykel samt bil ska tydliggöras i förslaget. Naturliga 
mötesplatser ska finnas i området både på allmän plats och på kvartersmark. 
Området ska fungera som en blandad småstad med boende i olika former, service 
i bottenvåningar. Hörnlägen ska särskilt hanteras. Plats för förskola ska finnas 
inom området. En park med plats för rekreation, vila, spontanidrott och lek ska 
finnas i anslutning till den befintliga entreportiken till Silvervallen. 

3. Genomfärbarhet 

Sala kommun har rådighet över den mark som ägs av kommunen i Etapp l. 
Kommunen har för avsikt att fortsätta planarbetet för sitt område och beräknar en 
byggstart när planen vunnit laga kraft, vilket kan ske tidigast våren 2016. Övriga 
delar av tävlingsområdet är beroende av privata fastighetsägares och kommunala 
bolags initiativ. 

De tävlande ska ange överslagsmässiga kalkyler för genomförandet inom 
kvartersmark. Kalkylerna ska grunda sig på egna erfarenheter av vad potentiella 
byggherrar anser är rimliga kostnader för de hustyper som föreslås. 

l en skissmässig exploaterings kalkyl för Östra kvarteren bedöms att kostnader för 
investeringar i gator och park samt i övrig för projektets genomförande nödvändig 
teknisk infrastruktur kan hanteras inom projektet i etapp l. 

Juryutlåtandet kommer att förklara de vinnande förslagens kvaliteter, 
utvecklingsmöjligheter och eventuella brister. Sala kommun kommer att ta 
ansvaret för projektets fortsättning och genomförande i Etapp l. 

Resultat 

Resultatet av idetävlingen kommer att betraktas som en väl utvecklad 
programskiss som ska fortsätta bearbetas i den följande detaljplanprocessen. 
Juryns bedömning över hur olika förslag ska utvecklas i olika delar av området 
ska vara underlag för fortsatt arbete med samrådshandlingar i 
detaljplaneprocessen. De värden som tävlingen skapat ska tillvaratas och 
utvecklas i detaljplanebestämmelser som garanterar kvalitet på arkitektur och 
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stadsbyggnadskonst. Den del som Sala kommun har egen rådighet över kan ha en 
lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör byggstart tidigast våren 2016. 

Underlag 

Planprogram för Östra kvarteren enligt PBL 
FÖ P Sala stad 
Primärkarta dwg (3D) 
Ortofoto 
Översiktskarta 
Geotekniska och geohydrologiska utredningar 
Plan för utvändigt underhåll K v. Löparen 

Jury 

Carola Gunnarsson, Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i juryn 
Hans Johansson, ordförande Sala bygg- och miljönärnnd 
Märta Alsen, planarkitekt 
Lena Steffuer, enhetschef planering och utveckling och sekreterare i juryn 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Yvonne Fahlman, markingenjör 
Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare 
Jenny Julin, trafikingenjör 
Roger Nilsson, kultur och fritidschef 

Sekreteraren deltar i jurymöten, för anteckningar och ställer samman juryns bedömning i ett 
utlåtande som ska godkännas av juryn. 

SIS} 
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SAMMANFATTNING AV PLANPROGRAMMET 

Programmet för Östra kvarteren och Silvervallen syftar till att visa hur området kan 
omvandlas 
för att bli en levande och integrerad del av Salas centrum. Programmet visar förslag till 
principer för framtida bebyggelse-, gatu- och parkstruktur. Programområdet är en del 
av centrala Salas östra delar. Området är glest exploaterat med ett antal byggnader för 
bostäder och olika typer av verksamhetsetableringar. Inom området ligger idrottsplatsen 
Silvervallen vars verksamheter till stor del har flyttats till Lärkans sportfält. Förslaget 
ska bygga vidare på Salas småstadskaraktär. En del av de befintliga byggnaderna kan 
eventuellt rivas till förmån för en tätare mer stadsmässig struktur med plats för bostäder, 
kontor, samt olika typer av centrumverksamheter. Strukturen föreslås även innehålla 
inslag av offentliga platser, stråk, parker och torgbildningar. Vägnätet utgår från befintlig 
gatustruktur med kompletterande gator för att skapa ett finmaskigare nät. Områdes ska 
omvandlas från att vara glest bebyggt till låg och tät bebyggelse liksom i de äldre centrala 
delarna av Sala. Ett genomförande av förslaget skulle innebära att fler ges möjlighet att 
bo centralt med närhet till service och kommunikationer. 

INLEDNING OCH SYFTE 

Planprogrammet för Östra kvarteren och Silvervallen syftar till att ta ett helhetsgrepp 
om det aktuella området, från den östra delen av Norrbygatan till Silvervallen. Program
met ska beskriva platsens förutsättningar och belysa hur området kan utvecklas till en 
levande och attraktiv del av stadens centrum. Det färdiga programmet syftar också till 
att utgöra underlag för en idetävling med inbjudna arkitekter samt för fortsatt planlägg
ning av området. 

LÄGESBESTÄMNING, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÄLLANDEN 

Programområdet ligger i centrala Sala och utgörs av de östra kvarteren av stadens cen
tralaste delar. Det omfattar kvarteren Löparen, Spinnaren, Tränaren, Hopparen, Mark
naden, Silvervallen och Industrin, samt gator i området och som omger och ansluter 
området, se karta till höger. Området är cirka 10 ha stort och ägs av Sala kommun, Sifab 
samt en rad privata fastighetsägare. Etapp ett omfattar drygt 3 ha. 
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Plan områdets 
avgränsning 

Ägoförhållandena 
inom plan området. 
Varje mrg represen
terar en fastighets
ägare. 
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PLANPROCESSEN 

Processen för 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. Planprocessen med normalt planförfarande inkl. 
programarbete tar i genomsnitt 1,5-2 år att genomföra. Här nedan redovisas gången i 
planärendet. Figuren nedan illustrerar i vilket skede planarbetet befinner sig. 

Programsamråd 
Planarbetet inleds med ett planprogram (om det inte är uppenbart onödigt). 
Programmet anger utgångspunkter och förutsättningar för planen i syfte att ge berörda 
en möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planprocessen. Programhandlingen skickas 
ut på samråd till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entre. Yttranden 
och synpunkter ställs samman i en samrådsredogörelse som även innehåller Kommun
styrelsens förvaltnings (KSF) kommentarer och ställningstagande till inkomna synpunk
ter. Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för det fortsatta planarbetet. 

Samråd 
Under det fortsatta planarbetet blir planen alltmer konkret och ett förslag till detaljplan 
upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd tiU berörda intressenter samt ställs ut i 
kommunhusets entre. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakäga
re samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.f1. redovisas i ytterligare en samråds
redogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till 
ställningstagande till inkomna synpunkter. 

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

Antagande 
Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet kommer 
upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. Överklagande Antagandet kan över
klagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande satts upp på kommunens 
anslagstavla. De som senast under granskningstiden skriftligen har framfört syn punk -
ter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbeslutet. I första hand är 
det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. 
Överklagandet prövas av Länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas hos Mark
och miljödomstolen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintresse Programområdet ligger delvis inom område som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap Miljöbalken. Planen angränsar till väg av riksintresse (Rv 
56/72). 

DETALJPLANER 

Gällande detaljplaner inom det aktuella området är följande: 
• Hattmakaren, 1954, nr 1903, och Stadsporten, 1956, nr 1997, berör del av Norrbyga 

tan som är planlagd som allmän plats gata och/eller torg 
• Stadsplanen från 1914, nr 1914, berör liten del av Norrbygatan 
• Kv Hopparen, 1972, nr 3144, anger handelsändamål och bensinstation. 
• Kv Hopparen, 1966, nr 2619, anger friliggande bostadshus i två plan 
• Stadsplan Norrbytullsområdet, 1955, nr 1977, berör del av Norrbygatan samt 

bostadsområdet vid Silvervallen samt verksamheterna längs Väsbygatan och 
anger bostäder i två plan respektive småindustri och motortrafikändamål 

• Del av Silvervallen från 2012, nr 4034 anger bostäder i tre plan (Bovieran) 
• Silvervallen mm, 2002, nr 3982, anger idrottsplats 
• Silvervallen från 2008, nr 4008 anger centrumändamål/ restaurang 
• Löparen och Tränaren m.fl. från 1997, nr 3971 berör den norra delen av programom 

rådet och anger centrum, bostäder får inredas i våning över gatuplan. 
• Spinnaren, Stadsträdgården och Sligen från 1958, nr 2108 småindustri. 
• Stadsporten, 1952 nr 1997 anger bostad och handel. 
• Ringgatan, 2009 nr 4019 anger gata. 



Karta som visar 
gällande detalj
planer inom plan
området. 

Markanvändnings
karta från Plan för 
Sala stad. Om Sala 
byggs ut enligt de 
strategier och ut
byggnads-riktningar 
som föreslås i Plan 
för Sala stad 
kommer staden se 
ut så här år 2024. 

Östra kvarteren och 
Silvervallen ingår i 
det lila /ärgade 
området som står 
för centrum. 



8 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

Programområdet omfattas av översiktsplanen Plan för Sala ekokommun (2002). En
ligt översiktsplanen (ÖP) ska Salas karaktär som trivsam och serviceinriktad småstad 
så långt som det är möjligt behållas. Silvervallen ska behållas och upprustas som fot 
bollsarena. Tätorten bör dock, enligt ÖP, bli föremål för en fördjupad översiktsplan som 
beskriver och behandlar dess utveckling närmare, något som har gjorts i plan för Sala 
stad. 

Plan för Sala stad, godkändes våren 2014. l planen beskrivs Östra kvarteren, inklusive 
Silvervallen, som en utökad del av centrum som kopplas ihop med Stora torget genom 
gågatan Norrbygatan. [ området finns enligt planen plats för boende, viss handel samt 
nya offentliga rum och mötesplatser. Ett centralt grönområde bör också inrymmas i 
kvarteret. Idrottsverksamheten på Silvervallen har flyttats till Lärkans sportfalt. 

Program förslaget stämmer inte helt överens med den kommuntäckande översiktsplanen 
som beskriver Silvervallen som en fortsatt plats för idrott. En omfattande arbete med 
en aktualisering av den kommuntäckande översiktsplanen har påbörjats under 2014. 
Idrottsplatsen har flyttats till Lärkans idrottsområde. Programmet överensstämmer med 
den fördjupade översiktsplanen, Plan för Sala stad. 
MIL/ÖBEDÖMNING 

Miljöbalken 6:11 - 6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande aven 
detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 2001/42 EG). 
Vid betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars pro
cess en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En behovsbedömning utifrån förordning
en (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4, görs för att ta ställning 
till om ett genomförande aven detaljplan kan antas leda till en betydande miljöpåverkan 
eller inte. 

Samlad bedömning av betydande miljöpåverkan 
En behovsbedömning har gjorts i samband med programarbetet. Sammantaget visar 
bedömningen att planprogrammet inte kan antas leda till risk för betydande miljöpåver
kan. 

Motiverat ställningstagande 
Med utgångspunkt i behovsbedömningen är kommunens samlade bedömning att ett 
genomförande av planprogrammet inte medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6: 11 
och att en miljöbedömning enligt MB 6: 11 - 6: 18 inte krävs. Behovsbedömningen ska 
uppdateras för efterföljande detaljplaner även om de följer programmets intentioner. 



LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 

Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och delar kommunens bedömning alt 
programmet inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 § i mil
jöbalken och alt en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen 
inte är nödvändig. De påpekar dock att för detaljplaner som kommer att tas fram med 
programmet som underlag krävs ändå att en behovsbedömning görs. 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Beslut om alt påbörja programarbete för Östra kvarteren och Silvervallen togs av KSLU 
den 29 oktober 2013. 

SKYDD AV NATUR 

Program området omfattar inte någon skyddad natur som t ex strandskydd, 
natura 2000 eller naturreservat. 
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NULÄGE - OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

ALLMÄN OMRÅDESBESKRIVNING- MARKANVÄNDNING 

Programområdet ligger centralt i Sala och utgörs av de östra kvarteren av stadens mest centrala delar. Det 
omfattar kvarteren Löparen, Tränaren, Spinnaren, del av Hopparen, Marknaden, Silvervallen och Industrin, 
samt omgivande gator se karta s 4. Området utgörs av redan exploaterad mark med bebyggelse bland annat 
för verksamheter, en eoop-butik med tillhörande parkeringsytor, en mindre del bostäder samt den före detta 
idrottsplatsen Silvervallen. Silvervallen utgörs aven stor inhägnad gräsplan/ grönyta ända fram mot infarts
rondellen till Sala där vägarna mot Uppsala och Enköping - Västerås möts. 

Silvervallen 
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KVARTERET LÖPAREN 

Kvarteret Löparen rymmer idag en bilverkstad, 
en ramverkstad, en före detta pizzeria några 
bostäder samt kontor. Löparen 6 byggdes från 
början som kontor och stall men har efter det 
också tjänstgjort som utställningslokal och 
kontor. Slitmans fabrik som tidigare låg på lö
paren 8 tillverkade arbetskläder för KF mellan 
1946 och 1992. I dag är stora delar av fabriken 
riven. I dag finns det en eoop-butik med till
hörande parkering på området. 
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Löparen 6 

Löparen 7 Löparen 7 

Löparen 8 Löparen 6 
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Hopparen 11 

Hopparen 2 

KVARTERET HOPPAREN 

Kvarteret Hopparen består till största delen 
av villor byggda under 1930-talet. I kvarterets 
norra del finns också ett gatukök och en vitva
rubutik som båda uppfördesunder 1970-talet. 
Tidigare fanns även en bensinstation i kvarte 
ret. 

Hopparen l 

Hopparen 3 
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Hopparen 10 Hopparen 9 

Hopparen 8 Hopparen 6 

Hopparen 7 Hopparen 15 
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KVARTERET MARKNADEN 

Kvarteret Marknaden upptas av tre flerfamiljs 
hus samt ett garage. Bostadshusen är belägna 
längs kvarterets västra och södra sida. Husen 
uppfördes 1944. Alla husen i kvarteret är i två 
våningar med gul fasad . 

15 



KÅLGÄRDSGATAN 

Kålgårdsgatan löper i nord-sydlig riktning från Ringgatan till Kungsgatan. Gatan är bred med trädplante
ringar i mitten. Kålgårdsgatan utgjorde en gång i tiden gränsen mellan stad och landsbyggd. Fortfarande idag 
utgör Kålgårdsgatan en gräns mellan Sala stadskärnas strikta rutnät av gator och en friare byggelsestruktur. 

16 

Fastigheten löparen 6 på kålgårdsgatan är en gammal ladugård. Här maldes säd. En besiktning av fastigheten 
genomförs av planering och utveckling. 

Kålgårdsgatan har tidigare varit en esplanad med träd
plantering i mitten. [ dag används gräsytan i mitten 
för parkering. Träden är till största delen lindar, alla 
träden är gamla men i gott skick. 

Salaortens lantmannaförenings verksamhet 
på löparen 6. Bilden är från första halvan av 
1900-talet. 



Den södra delen av Kålgårdsgatan gick från början 
bara på västra sidan av mittremsan. På ösra sidan var 
det trädgårdar. 

Mittremsan som i dag främst används ror parkering 
samt en äldre grön byggnad där det finns en pizzeria i 
bottenvåningen. 

Kålgårdsgatan sedd [rån norr. I början på 1900 talet 
utgjorde kålgårdsgatan stadens östra gräns. 

Låga flerfamiljshus från 50 och 60 talet. Fasaderna är 
främst i puts men även mexitegel rorekommer. 

I söder kantas kålgårdsgatan av bostäder längre norr ut finns även handel, mindre industrier och stora parke
ringsytor. 

17 
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BERGSLAGSGATAN 

Även Bergslagsgatan löper genom området i nord-sydlig riktning. Gatans södra halva 
kantas av bostadshus. Både större villor och flerbostadshus. Bergslagsgatans norra halva 
kantas av industrier, parkering och handel. Här är byggnaderna större och marken i stor 
utsträckning hårdgjord. 

Bostäder i mindre flerfamiljshus. 



VÄSBYGATAN 

Väsbygatan är bred och upplevs som tungt trafikerad. En del tung trafik passerar ge
nom Sala på Väsbygatan i stället för att välja RV 70. På västra sidan av Väsbygatan ligger 
Silvervallens sportfaJt och på den andra sidan mindre industrier som ofta är placerade 
långt in på fastigheten vilket ger ett stort och öppet gaturum. Mellan Väsbygatan och 
järnvägen ligger ett flertal verksamheter så som däckverkstad, bensinstation, måleri och 
Mekanomen. Längs Väsbygatans västra trottoar är oxlar planterade. 

Viisbygatans breda gaturum med mindre industrier i öster och Silvervallen i väster. 

Mellan Viisbygatan och järnvägen ligger ett flertal verksamheter så som däckverkstad, bensinstation, måleri och 
Mekonomen. 

Längs väsbygatans västra trottoar är oxlar planterade. 



MARKNADSGATAN 

Marknadsgatan går från Ringgatan in mot Långgatan och mynnar ut i korsningen där 
Bergslagsgatan möter Norrbyvägen. Norrbyvägen byter här namn till Långgatan. I kors 
ningen finns en liten platsbildning och en portalbyggnad som utgör entren till Silver
vallen. Marknadsgatan bryter Salas rutnätsstruktur då den är orienterad parallellt med 
Väsbygatan och järnvägen. 

Marknadsgatan bryter Salas rutnätsstruktur då den är orienterad parallellt med väsbygatan och järnvägen. 
Marknadsgatan har bebyggelse i två vånings flerfamiljshus på västra sidan och silvervallens sportfält på den 
östra. 

Entren till silvervallen, är utpekad som byggnad med kulturvärde. Vid entren finns en liten platsbildning med 
planterade oxlar. 
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BERGSLAGSGATAN 

Bergslagsgatan löper mellan Stora torget och Kålgårdsgatan. Gatan kantas av låg bebyg
gelse ofta i två våningar. Byggnaderna är i trä eller puts i flera olika Hirger. I några hus är 
vindsvåningen inredd till bostäder. Trottoarerna är mycket smala. 

Bergsmansgatan vy mot öster. 

Bergsmansgatans olikflirgade fasader. 
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NORRBYGATAN 

Norrbygatan löper också den mellan Stora torget och Kålgårdsgatan. På Kålgårdsgatans 
östra sida byter Norrbygatan namn till Långvägen. Gatan kantas av låg bebyggelse ofta i 
två våningar. Längs Norrbygatan linns många olika verksamheter. Husen har ofta verk
samheter inrymda i bottenvåningen och bostäder i de övriga planen. 

Norrbygatan med låg bebyggelse j trä eller puts. 

Vy från Norrbygatan stora torget. 



RINGGATAN 

Ringgatan finns beskriven i den äldsta rutnätsstaden. Gatan utgjorde då stadens söd
ra gräns. Med tiden har den kommit att utvecklas till en trafikled och genomfartsgata. 
Ett arbete med att omgestalIta Ringgatan för att få ner hastigheten och minska trafiken 
pågår. 
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GRÖNSTRUKTUR, MARK OCH VEGETATION 

GRÖNOMRÅDEN, PARKMARK OCH VÄXTLIGHET 

Den gröna strukturen i området utgörs främst av Silvervallen, det vill säga idrottsplat
sen som huvudsakligen utgörs aven stor inhägnad gräsplan/grönyta. Längs flera av de 
berörda gatorna samt vid Coops parkering finns träd- och buskplanteringar. Äldre stora 
träd finns utefter Norrbygatan och vid Silvervallen. Norra delen av Kålgårdsgatan är en 
trädbevuxen esplanad. 

MARKENS EGENSKAPER 

Marken i området består företrädesvis av lera. En geoteknisk undersökning som utfördes 
för del av Silvervallen visar på lerdjup upp till 19 meter i det undersökta området. Stora 
mäktigheter på leran innebär risk för sättningar vilket bör beaktas i det fortsatta planar
betet och inför byggnation. Undersökningen visade även på en grundvattennivå mycket 
nära markytan vilket bör beaktas vid grundläggning. Kommunens radonriskkarta från 
1995 visar att programområdet ligger inom normalriskområde för radonförekomst. Ra
donsäkert byggande rekommenderas men radonskydd för de eventuella byggnader som 
kommer att uppföras inom området hanteras i bygglovskedet. 
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 metallföro
reningar i mark. Strategin har fastställt platsspeCifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för 
kontaminerad ytjord. I samband med detaljplanearbete för detaljplan 4034 för del av SiI 
vervalIen genomfördes en markteknisk undersökning. jordprover togs och analyserades 
avseende på metallinnehåll i enlighet med "strategi för bedömning av metallfOroreningar 
i mark vid exploatering inom Sala tätort': Tagna jordprover visade att jorden inte uppfyl 
ler de hälsoriskbaserade platsspecifika riktvärdena för bostäder. Mätningsdata bifogas. 

FORNLÄMNINGAR 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med 
exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras ti ll länsstyrelsen. 



BEBYGGELSE OCH VERKSAMHETER 

BEBYGGELSE 

Bebyggelsen längs Norrbygatan utgörs till största delen av 2-3 våningar höga flerbo 
stadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Där Norrbygatan möter Kål
gårdsgatan finns enstaka fyravåningshus med verksamheter i bottenvåningen. Den 
varierar i storlek och utgörs av såväl äldre villor, lamellhus med lägenheter och större 
byggnader för verksamheter och handel. 

KULTURMILJÖ 

Programområdet tangerar rutnätsstaden och det område som utgör riksintresse för 
kulturmiljön. En stor del av den centrala staden omfattas även av fast fornlämning 62: I, 
stadslager, men programområdet ligger utanför avgränsningen. Strukturen i området är 
mer uppluckrad än det strikta rutnätet i angränsande kvarter och bebyggelsen är varie
rad till både storlek och användningssätt. Området är dock präglat av Salas småstads
karaktär och några av byggnaderna inom området har i en kommunal byggnadsinven
tering bedömts ha högt kulturhistoriskt värde, se karta nedan. Bilder på grön, gul och 
rödklassade byggnader inom området finns på sidan 31. 

SERVICE 

Programområdet ligger i centrala Sala med god tillgång till såväl kommersiell som 
offentlig service. Inom området ligger bland annat en större matvarubutik samt en 
vitvarukedja. Några 100 meter från områdets avgränsning ligger stadens kommersi 
ella centrum Stora torget med butiker, serveringar, apotek mm. [nom tätorten finns 
8 kommunala förskolor, ingen av dessa ligger inom eller i programområdets direkta 
närhet. Två grundskolor, Ekebyskolan och Vallaskolan, är belägna inom 800 meter från 
programområdet. I kommunen finns två kommunala gymnasieskolor, av dessa ligger 
Kungsängsgymnasiet närmast ca 700 meter från Silvervallen. Vårdcentral finns en dryg 
kilometer från planområdet. 

ARBETSPLATSER 

Inom området finns en rad olika verksamheter och arbetsplatser Serveringar, drivme
delssationer, dagligvarubutik och verkstäder är några exempel på de etableringar som 
finns . 

BOSTÄDER 

Områdets bostäder är koncentrerade till Norrbygatan och den södra delen av området. 
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Kartan t h visar vägnä

tet inom program

området. De orango 

gatorna/öljer rutnäts 

staden medan de gröna 

löper parallellt med 

järnvägen. 
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GATOR OCH TRAFIK 

JÄRNVÄG 

Bostäder placeras med ett avstånd om minst 50 meter till järnväg. 

BULLER 

Bostäder placeras med tyst sida mot gård vid Väsbygatan och Ringgatan. 

VAGNÄT 

I söder gränsar programområdet till riksväg 56/72 (cirkulations-platsen söder om 
Silvervallen), i öster löper Väsbygatan och söder om området går Ringgatan. Båda är 
viktiga vägar i Sala men utgör i viss mån barriärer mellan centrum och omkringliggande 
områden. I norr går Kungsgatan och i väster Kålgårdsgatan. Tvärs igenom området går 
Norrbygatan som övergår i Långgatan. Marknadsgatan och Bergsmansgatan går igenom 
området i nord -sydlig riktning. 



KOLLEKTIVTRAFIK 

Sala tätort trafikeras av Silverlinjen som går mellan Skuggan nordväst om staden och 
Ängshagen i söder. Närmaste busshållplats ligger på Kålgårdsgatan respektive Ringga
tan. Sala resecentrum ligger ca l kilometer från området. Där stannar såväl Silverlinjen, 
som regional buss- och tågtrafik mot bland annat Falun, Avesta, Västerås, Uppsala och 
Stockholm. 

PARKERINGSPLATSER 

En stor del av den norra delen av programområdet utgörs av parkeringsplatser. Vid 
dagligvarubutiken Coop finns ett lOD-tal parkeringsplatser, dels för butiksbesökare och 
dels för långtidsparkering (9 hl i kommunens regi. Parkeringsplatser för boende finns i 
anslutning till bostäder i området och utanför plangränsen, bland annat längs Kålgårds 
gatan, i områdets utkant. 

IN- OCH UTLASTNING, VARUMOTTAGNING 

Coop tar emot varor på byggnadens östra sida, i den norra änden av Bergslagsgatan. 
Övriga verksamheter har in- och utlasting/ varumottagning i anslutning till respektive 
verksamhet. 
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

REKREATION 

Silvervallen har tidigare varit en viktig plats för stadens idrottsliv och därmed i viss mån 
för dess invånares rekreation och friluftsliv. Verksamheten har till stora delar flyttats och 
avses med tiden helt flytta till Lärkans sportfalt. 

TILLGÄNGLIGHET 

Området ligger centralt med närhet till kommunikationer. Marken är plan vilket innebär 
goda förutsättningar att skapa en tillfredsställande tillgänglighet för personer med funk
tionsnedsättning (nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga). 

BULLER, VIBRATIONER OCH LUFTFÖRORENINGAR 

Såväl reningsverk som värmeverket ligger närmare än 500 m från programområdet. 
Anläggningar likt dessa kan innebära störningar i form av såväl buller som lukt. Bover
ket har rekommenderade skyddsavstånd för den här typen av anläggningar, båda an 
läggningarna ligger på ett acceptabelt avstånd och de är gynnsamt lokaliserade avseende 
förhärskande vindriktning, som är sydväst. 
Omkringliggande vägar utgör i viss mån barriärer och trafiken utgör såväl buller- som 
luftfororeningskällor. Järnvägen ligger ca 50 meter från planområdet och tågtrafiken är 
också en källa till buller. In- och urlastning samt varutransporter sker delvis nattetid och 
kan innebära bullerstörningar för närboende. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Kommunala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten är utbyggda 
i området. Dagvattenledningarna har i viss mån begränsad kapacitet. Stadsdelen är för
sörjd med fjärrvärme, el och bredband. Elnätet kan vid en utbyggnad behöva förstärkas, 
plats för transformatorstation kan då reserveras i kommande detaljplan. 



Kartan t h visar den 

översiktliga mark· 

användningen inom 

programområdet. 

Kartan visar också av· 

gränsningen för etapp 

1. 

FÖRSLAG OCH RIKTLINJER INFÖR FORTSATT PLANERING AV OMRÅDET 

SYFTE 

Syftet med planarbetet är att utvidga stadskärnan med den småskaliga täta stadsbebyg
gelsen mot öster. Programförslaget avser att området ska omvandlas från ett område för 
verksamheter och idrott till ett område avsett för boende med inslag av icke störande 
verksamheter. Offentliga platser och stråk i form av mindre parker och torgbildningar 
utgör också viktiga inslag i strukturen. Förslaget innebär i korthet att: 

orh i viss mån handel. Beoyggelsen 
ska fungera som skydd mellan jarnväg 
och Fridhem for bostadsbebyggelsen och 
bör inte innehålla verksamheter som i sig 

storande fOr närboende. 
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• Östra kvarteren utvecklas till en stadsdel som bidrar till en karaktärsskapande 
identitet för Sala som småstad och del av riksintresset för den nordiska trästaden. 

• Norrbygatan förstärks och blir ett tydligt centralt stråk som fortsätter genom 
"porten" när Långgatan viker av. 
Det offentliga stråket/den centrala parken blir en pendang till stadsparken som 
avslutar de centrala kvarteren i väster. 

• Verksamheter koncentreras runt större stråk/platser. 

ÖVERGRIPANDE MARKANVÄNDNING 

Området omvandlas från att användas för verksamheter och idrott till bostadsområde 
med inslag av icke störande verksamheter. Offentliga platser och stråk i form av parker 
och torgbildningar utgör också viktiga inslag i strukturen. Kartan nedan visar ett exem
pel på den framtida markanvändningen på schematisk nivå. Framtida planbestämmelser 
bör utformas för att ge variation inom de olika kvarteren. 

FUNKTIONSBLANDNING - BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER 

Östra kvarteren och Silvervallen kommer efter föreslagen omvandling att ha gått från 
ett glest bebyggt område för verksamheter till en mångfunktionell del av den centrala 
småstaden Sala där bostäder, centrumverksarnheter och i viss mån handel samsas. Möj 
ligheten att bygga bostäder utgör stommen i förslaget men för att skapa dynamik och 
rörelse över större delen av dygnet föreslås centrumverksarnheter i bottenvåningarna. 
Centrumverksamheterna placeras längs större stråk som Norrbygatan - Långgatan, men 
även i bostadskvarteren så långt det är möjligt. Särskilt i kvarterens hörnlägen. 
Markanvändningen centrumverksamhet är vid och inom begreppet ryms flera olika 
servicefunktioner och besöksintensiva verksamheter som t ex handel, cafe, restaurang, 
samlingslokal och kontor. Inriktningen bör vara etableringar som stärker den lokala 
servicen och i första hand etableringar som inte lockar stora kundgrupper utifrån med 
ökade trafikmängder och stort parkeringsbehov som följd. I de kvarter som ligger när
mast Vasbygatan tillåts en högre andel verksamheter. Bostäder bör dock möjliggöras så 
långt det är möjligt med hänsyn till eventuellt buller och riskavstånd från bensinstation, 
värme- respektive reningsverk. Området närmast järnvägen bör även fortsättningsvis 
avsättas för olika typer av verksamheter. 

SKOLA OCH FÖRSKOLA 

De tillkommande bostäderna kan innebära behov av fler skol - men inte minst förskole 
platser i centrala Sala. Ett specifikt läge för skola/ förskola har inte reserverats i program
met men lämpliga lägen bedöms finnas i anslutning till det centrala parkstråket. Behov 
och omfattning bör studeras vidare i den fortsatta planprocessen. 



Norrbygatan, ett 
exempel på Salas 
småstadskaraktär 

BEBYGGELSESTRUKTUR 

BEBYGGELSENS HÖJD OCH SKALA 

Sala har en tydlig småstadskaraktär. Bebyggelsen i centrum är småskalig. Byggnaderna 
är inte högre än 2-3 våningar. [nom programområdet varierar bebyggelsens höjd mellan 
l till 3 våningar. Småstadskaraktären är en av Salas styrkor och lyfts i den fördjupade 
översiktsplanen för staden som en viktig komponent i Salas profil och identitet. Plan
programmet för Östra kvarteren och Silvervallen avser att bygga vidare på stadens nära 
och småskaliga karaktär, den kompakta stadsmiljön, genom att föreslå en relativt låg och 
varierad bebyggelse i 1-2 våningar med inslag av 3 våningar. 
KULTURHISTORISKA VÄRDEN 

Värdefulla kulturhistoriska byggnader ska tas till vara för att öka områdets attraktivitet. 
Silvervallens entre är ett exempel på en byggnad som så långt det är möjligt bör bevaras, 
inte minst som en historiebärare. Några av de byggnader inom kv Löparen som ansetts 
ha högt kulturhistoriskt värde är mycket förfallna men kan efter upprustning utgöra ett 
värdefullt bidrag i fonden på den offentliga miljö som föreslås längs Norrbygatan. Bygg
nadernas status har utretts, och handlingarna bifogas tävlingsprogrammet. 
Byggnaden i kv Hopparen som i den kommunala bebyggelseinventeringen anses ha 
positiv betydelse för stadsbilden bedöms inte vara så värdefull att den måste bevaras. 
Fastigheten bör utvecklas i samråd med fastighetsägaren. 
Av de byggnader i anslutning till Silvervallen och som finns med i inventeringen är 
entrebyggnaden med portalen in till idrottsplatsen den mest värdefulla, se bild till höger. 
Den ligger i fonden av Norrbygatan och bör finnas kvar i området som historieberättare. 
Byggnaden kan bli ett värdefullt inslag i den nya miljön. 
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Kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse i 
kv Löparen 

Kv Hopparen, befintlig 

byggnad. Fastighe

ten kan utvecklas 

tillsammans med 

fastighetsägaren. 

Portiken till 

Silvervallen utgör en 

historiebärare i områ

det. Portiken har också 

pekats ut som byggnad 

med kulturhistoriskt 

värde. 
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Kartan t h är ett ur;"nll:t . 

ur den kommunala 
byggnads-invente

ringen. Blåfärgade 

byggnader är högst 

rankade, inga sådana 

finns inom anJa,mrlOn1-1' 

rådet Grönmarkerade 

byggnader har höga 

kulturhistoriska värde 

och, röda har positiv 

betydelse för stadsbil

den och/eller ett visst 

kulturhistoriskt värde. 

Gulmarkerade är ofta 

nyare men har positiv 
betydelse för stads

bilden till volym och 

struktur. Övriga bygg

nader är brun-mar

kerade, de har inte 

fått någon värdering i 

inventeringen men be

höver för den skull inte 

sakna kulturhistoriskt 

värde. 
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GATOR, TRAFIK OCH PARKERING 

VAGNÄT 

Förslaget utgår ifrån befintlig gatustruktur. 

GÅENDE OCH CYKLISTER 

Gator och platser i området bör utformas och gestaltas för att ge oskyddade trafikanter 
högst prioritet. 
Av de byggnader i anslutning till Silvervallen och som finns med i inventeringen är 
entrebyggnaden med portalen in till idrottsplatsen den mest värdefulla, se bild nedan. 
Den ligger i fonden av Norrbygatan och bör finnas kvar i området som historieberättare. 
Byggnaden kan bli ett värdefullt inslag i den nya miljön. 

GESTALTNINGSPRINCIPER INFÖR FORTSATT PLANERING - BYGGNADER 

Gatusida 

• Gatusidans karaktär tar utgångspunkt i den historiska rutnätsstadens strikthet. 
• Tydlig och konsekvent fasadlinje mot gatan. 
• Fasaderna bryts ned med skiftande karaktär/uttryck, så att långa och monotona fasad 

partier undviks. 
• Fasadkaraktärernas uppdelning tar utgångspunkt i den befintliga stadskärnans 

fasadstilar. 
• Både husens långsidor och gavlar kan vända mot gaturummet. 



Gårdssida 

• Byggnadernas gårdssidor ges en mer upplöst karaktär. 
• Fragmenterad, varierad fasadlinje. 
• Byggnadskropparna bildar smårum och nischer. 
• Spretigt, dynamiskt uttryck. 

KOLLEKTIVTRAFIK 

Programmet bedöms inte påverka kollektivtrafiken initialt. Området ligger centralt med 
närhet till service och kommunikationer. Fler boende och arbetande i området på sikt 
kan dock ge ett ökat underlag för kollektivtrafiken. 

PARKERING 

Målsättningen är att bil - och cykelparkeringsplattser för de boendes behov ska lösas 
inom respektive fastighet. Parkeringsnormen (bil) för Sala är 1,2 platser per lägenhet och 
2,0 platser för en till två- familjS hus. Att begränsa markparkering är svårt med tanke på 
rådande ekonomiska situation i Sala, det är dyrt att gräva ner parkeringsplatserna under 
bebyggelsen. Stora homogena parkeringsytor bör dock i möjligaste mån undvikas till 
förmån för fler men mindre ytor. De större sammanhängande parkeringsytor som krävs 
invid dagligvaruhandlen i området kan gestaltas så att platsen upplevs mindre än vad 
den i själva verket är. I samband med Ringgatans omvandling från genomfartsled till 
stadsgata avses de inre lokalmatargatorna försvinna vilket innebära att mark frigörs. 
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Nödvändiga inslag som platser för in- och utlastning samt varutransporter bör placeras i 
goda trafiklägen med hög tillgänglighet. Hänsyn måste dock tas till de eventuella stör
ningar, såväl visuella som bullrande, som verksamheten kan innebära för boende och 
besökare i området. 
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GESTALTNINGSPRINCIPER INFÖR FORTSATT PLANERING 
- GATOR, TRAFIK OCH PARKERING 

Samtliga gator ska ha ett estetisk tilltalande utformning och god funktion för gående, 
cyklister och viss biltrafik. Gatorna delas in i tre olika typsektioner: 

l. Norrbygatan - Långgatan fungerar som en länk mellan programområdet och 
resten av den centrala staden. 

2. Väsbygatan och Ringgatan får även fortsättningsvis fungera som en yttre 
lokalgator. 

3. Inom området föreslås ett finmaskigare nät med inre lokalgator. Nedan följer en 
mer ingående beskrivning av föreslagna typsektioner. 

gång/cy\l;el p gate 

NORRBYGATAN - LÄNGGATAN 

Norrbygatan är från torget en intim gågata, omgiven av företrädesvis låg trähusbebyg
gelse. För den del som omfattas av detta program ändras gaturummet på grund av att 
avståndet mellan bebyggelsen ökar, rummet blir bredare och gågatan upphör. Gatan 
kompletteras med en trädplantering som varvas med kantstensparkering. 
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gång/cyke-1 I,id bt>flntUg fastighet 

YTTRE LOKALGATA, VÄSBYGATAN-RINGGATAN 

Den yttre lokalgatan är den befintliga Väsbygatan som går genom områdets östra del 
vidare mot stationen. Gatan förs lås behålla sin bredd och kompletteras med en enkelsi
dig trädplantering utmed den ti llkommande bebyggelsen. 

NYA GATOR 

Nya gator ska ha så liten bredd som möjligt men erbjuda gott solljus och goda funktio 
ner. De ska vara vackra, trivsamma med god materialbehandling, gatumöblering, belys
ning och grönska. 



GRÖN OCH BLÅSTRUKTUR,ETT OFFENTLIGT STRÅK 

Allmänna platser, som gator och parker, ska utformas med fokus på de oskyddade 
trafikanterna och med syfte att knyta samman programområdet med Salas centralaste 
delar. Gågatan Norrbygatan är länken till Stora torget och runt gatan adderas parker och 
platsbildningar som syftar till att göra stråket mer attraktivt för vistelse. 

GRÖNA VÄRDEN 

I den östra delen av staden linns potential att utveckla den gröna strukturen. Bostads
gårdar, parker och torg, och träd längs gator är gröna värden som bör tas tillvara. 
DAGVATTENHANTERING 

Idag är stora delar av programområdet hårdgjort, med stora asfalts- och takytor. I dessa 
delar finns goda förutsättningar att trots tillkommande bebyggelse förbättra dagvat
tenhanteringen genom tillexempel gröna tak, grönytor som absorberar dagvatten och 
genomsläppliga ytor. Andra delar, som till exempel Silvervallen är icke hårdgjord eller 

Förringa inte träd- bebyggd i någon större omfattning, men har svåra markförhållanden som mäktig lera, 
kronornas betydelse vilket försvårar inliltrationsmöjligheterna. 

för avdunstningen -

d l d 
En större park i område kombinerar behoven att föra in grönska i staden, för att skapa 

stor e avet regn- b·· l d ·llk c·· d· h··· k d ···1· h h d d attre evna SVl or ,or Jur oc mannlS or me mo) 19 eten att ta an om agvattnet 
vatten som fastnar på ett vackert, kostnadseffektivt och flexibelt sätt. En geoteknisk undersökning av Sil-
i trädkronorna når vervaIlen gjordes 2010-02-11 av Bjerking :Miljöteknisk markundersökning Kristina 4:4, 
inte marken, det 4:11 och 4:14, se bilaga. 

avdunstar. 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • 

• • 

• • • • • • • • 

• • 

Dagvatten bör så långt det är möjligt tas om hand, fördrÖjas och i möjligaste mån renas 
lokalt (LOD). För att nå detta mål måste ytor för dagvattenhantering avsättas och en rad 
olika aspekter beaktas och införlivas i exploateringsprocessen. Det innebär att man bör; 

• Minimera andelen hårdgjorda ytor, arbeta med halvgenomsläppliga ytor där det är 
möjligt 

• Uppmärksamma dagvattenhanteringen vid projektering av allmänna gator och platser 
men även ställa krav när det gäller kvartersmark som t ex bostadsgårdar och parke 
ringsytor. 

• Låta dagvattenhanteringen synas - tillåt och uppmuntra gröna tak för att bromsa flödet 
till det allmänna ledningsnätet och använd öppna ränndalar, mindre och/eller torra 
dammar osv som en del i gestaltningen av området. 

• Plantera gräsytor, träd och buskar. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

VATTEN OCH AVLOPP 

Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
(För information kring hantering av dagvatten, se beskrivning under 
Grön och blå struktur. på sidan 39.) 

AVFALLSHANTERING 

Renhållningsfordon ska kunna angöra från de allmänna gatorna utan backningsrörelser 
och inom ramarna för arbetsmiljöverkets föreskrifter. Hämtningsställe och utrymme för 
avfall ska placeras, inom kvartersmark, med hänsyn till detta. Plats för en "omstartssta
tion", det vill säga en återvinningsstation bör reserveras i kommande detaljplan. Statio
nen bör ligga tillgängligt för lämning/tömning. 

ENERGIFÖRSÖRJNING 

Inom Sala stad finns ett välutbyggt fjärrvärmenät, drygt 90 % av uppvärmningsbehovet 
i tätorten försörjs via fjärrvärme. Ny bebyggelse inom programområdet bedöms kunna 
anslutas. 

EL, TELEFONI OCH DATANÄT 

Vid behov av förstärkt elnät kan plats för transformatorstation avsättas i kommande de
taljplan. Enskild station kräver god tillgänglighet för service och upptar i regel ett områ
de om 10 x 10 meter. 

KOMPLEMENTSBYGGNADER 

Gestaltningsprinciper inför fortsatt planering - teknisk försörjning 
Komplementbyggnader och tekniska anläggningar som t ex återvinningshus och trans 
formatorstationer bör anpassas till närliggande byggnaders farg/form/uttryck. De är 
en del av det sammanhang de placeras i. Med enkla medel kan konventionellt utförda 
byggnader anpassas och ges ett mer gestaltat uttryck. 



KONSEKVENSER AV PLANPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE 

MARKANVÄNDNING 

Markanvändningen ändras till viss del då framtida detaljplaner avser möjliggöra 
bostäder med inslag av centrumverksamhet, handel i del av området samt park/torgytor. 
Idrottsplatsens verksamhet är flyttad . Ett förverkligande av programmets intentioner 
innebär att fler kan ges möjlighet att bo centralt i staden med närhet till service och 
kommunikationer. Idrottsplatsens försvinnande utgör ingen större skillnad eftersom 
verksamheten till stora delar flyttat till Lärkans sportfalt. 

KULTURMILJÖ, STADSBILD OCH GRÖNSTRUKTUR 

Ett förverkligande av programmets intentioner skulle innebära att delar av den be
fintliga bebyggelsen ersätts och att ny bebyggelse uppförs, dvs att nya element tillförs 
stadsbilden. Avsikten är att ta tillvara de värden som finns , så som enskilda värdefulla 
byggnader, och planera för ett område som till utformning harmonierar och tar hänsyn 
till småstadskaraktären. Byggnadernas storlek och/eller läge kan preciseras närmare i 
efterföljande detaljplan. Programmet bedöms inte påverka några kända fornlämningar 
eller annan värdefull kulturmiljö negativt. Den gröna struktur som idrottsplatsen inne
bär ersätts till viss del av parkmark och gårdsytor. Planeringen av allmänna parkytor och 
torgbildningar syftar till att stärka områdets gröna struktur och i viss mån kompensera 
för idrottsplatsens försvinnande. Förslaget kan dock innebära att fler ytor kan komma 
att hårdgöras vilket i sin tur kan påverka infiltrationsmöjligheten. Detta bör undersökas 
vidare under kommande detaljplaneskede. 

REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Silvervallen är ett rekreationsområde i staden , avsett för idrott. Tillgängligheten är dock 
begränsad allmänt sett och en flytt av pågående verksamheter är sedan länge planerad 
till Lärkans sportfalt. Innebörden av förslaget snarare förbättrar rekreationsmöjligheten 
än försämrar då en av de bärande ideerna är en central park och torgbildningar som blir 
tillgängliga bland annat för spontanidrott. 

TRAFIK OCH TRANSPORTER 

Området omges av och genomkorsas av ett antal gator. Avsikten är att skapa en miljö 
anpassad efter de oskyddade trafikanternas behov. Riksvägarna som tangerar området 
är transportleder för farligt gods. Det innebär risk för utsläpp av miljö- och hälsofarliga 
ämnen i händelse av olycka. Planområdesgränsen går i järnvägen på områdets östra sida. 
Öster om Vasbygatan finns det ett flertal obemannade bensinstationer i anslutning till 
området. Eventuella risker för boende och besökare måste hanteras i ett framtida plan
skede. 
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

Plan området påverkas av trafikbuller från vägarna som omger området, Vasbygatan 
och Ringgatan samt järnvägen som ligger strax öster om Vasbygatan. Trafiken innebär 
även utsläpp av luftföroreningar. Dessa frågor behandlas vidare under planprocessens 
gång. Ett genomförande av programmets intentioner bedöms inte innebära en sådan 
trafikökning att miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas. Värmeverket ligger ca 350 
meter från området och avloppsreningsverket ligger ca 400 meter från området. Even
tuella störningar som kan förekomma är buller och lukt. Boverket har rekommenderade 
skyddsavstånd för den här typen av anläggningar. Båda anläggningarna ligger på ett 
acceptabelt avstånd och de är gynnsamt lokaliserade avseende förhärskande vindrikt
ning, som är sydväst. På idrottsplatsen finns kolstubb på löparbanorna. Vid flytt av detta 
bör förekomst av eventuella föroreningar utredas. Fastigheten Hopparen 7 är planlagd 
för bensinstation och sådan verksamhet har tidigare bedrivits på fastigheten, marken har 
sanerats efter verksamhetens upphörande. 

En geoteknisk undersökning som har utförts visar på lerdjup på upp till knappt 19 meter 
i det undersökta området. Mäktiga leror innebär risk för sättningar. Undersökningen 
visade även på en grundvattennivå mycket nära markytan. I området föreligger även risk 
för artesiskt grundvatten. 



GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

TIDPLAN 

Programarbetet bedrivs under KSLU:s ledning. 
Tidplanen nedan redovisar hanteringen av planprocessen och nu beräknade tidpunkter 
för olika beslut. 

mars 2015 

april -juni 2015 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om programsamråd 
och idetävIing. 
Programsamråd och Ideävling 

Planprogrammet ligger sedan till grund för den fortsatta processen. Området kan be
handlas i detaljplaner eller i ettappvis utbyggnad. Tidplanen nedan redovisar en möjlig 
hantering av en detaljplan med normalt planförfarande enligt PBL och föravtal om mar
kanvisning samt exploateringsavtal. 

3:e kvartalet 2015 

4:e kvartalet 2015 

I:a kvartalet 2016 
2:a kvartalet 2016 

3:e kvartalet 2016 

4:e kvartalet 2016 

l :a kvartalet 2017 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut 
om utvärdering av arkitektuppdrag 
och samråd för etapp l. KS beslutar om investeringsbudget för 
gator och park. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om granskning 

Samråd 
Granskning 

Kommunfullmäktige, beslut om markanvisningsavtal och exploa 
teringsavtal. 

Kommunfullmäktige beslut om antagande. Såvida inte detaljpla 
nen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter justering 
en av kommunfullmäktiges protokoll. Därefter kan bygglov ges 
för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Byggstart 
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GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomföran
detiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund 
av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upp
hävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Sala kommun ansvarar för att bygga ut lokalgata ink!. gång och cykelvägar samt kom
munalt vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Utbyggnad inom kvartersmark ut
förs och bekostas av kommande byggherrar. Det gäller även eventuella kompletterande 
geotekniska undersökningar för mark- och anläggningsarbeten. 

HUVUDMANNASKAP 

Planen omfattar kvartersmark, gatumark och parkmark. Sala kommun är huvudman för 
allmän platsmark som gatumark och parkmark. 

AVTAL 

Markanvisningsavtal och exploateringsavtal upprättas i takt med att området byggs ut. 
Delar av området överlåts via köpekontrakt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

FASTIGHETSBILDNING 

Detaljplanen ger underlag för lantmäteriförrättning och bildandet av nya fastigheter 

Ledningsrätt huvudmannen ansöker och bekostar lantmäteriförrättning inom aktuellt 
område samt i förekommande fallledningsägare som bl.a. tryggar ledningars rätt i den 
takt området byggs ut. 



EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

PLANEKONOMI 

För att genomföra detaljplanen uppstår exploateringskostnader för anläggning av nya 
gator, ledningsdragning, parkområde mm. Värdet av den nya stadsdelen som integreras 
med Salas centrum bedöms uppväga kostnaderna. Anläggningsavgift för VA kommer 
att debiteras fastighetsägare enligt gällande Va-taxa. Telenät ansluts till respektive fastig
het efter särskilt avtal mellan fastighetsägare/byggherre och bekostas av fastighetsägare/ 
byggherre. Elnät och fjärrvärme ansluts till respektive fastighet och bekostas av fastig 
hetsägare/ byggherre. 

Planavgift tas ut i samband med bygglov enligt gällande plantaxa. 

TEKNISKA ÅTGÄRDER 

Marksanering bör genomföras inom delar av området i enlighet med beslut från Sala 
kommuns miljöenhet. 

De tekniska utredningar som krävs för bygglov/startbesked och genomförande bekostas 
av byggherren. 

MEDVERKANDE 

Plan programmet har tagits fram av enheten för planering och utveckling i samarbete 
med andra kommunala förvaltningar. Medverkande plankonsult har varit Tengbom
gruppen AB. Foton, illustrationer osv har producerats av enheten för planering och ut
veckling och Tengbomgruppen AB, undantaget bilder som hämtats ur Plan för Sala stad. 

Lena Steffner 
Plan chef 

Yvonne Fahlman 
Markingenjör 

Märta Alsen 
Handläggande planarkitekt 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 
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~~ SALA Bilaga 

rr.;1 KOMMUN 

2015/44/1 1 (1) 
2015-03-03 

DIARIENR: 2014/761 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN 

Carola Gunnarsson Ink. 2015 -03- O 4 
Diarienr a o tV 

Svar på motion om förskola i Varmsätra 

Erik Åberg (MP) inkom den 23 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

Motionären skriver att Varmsätra skola är en välfungerade 1-6 skola, men att det 
saknas förskola i närheten av skolan. Föräldrarna måste skjutsa sina barn till Sala 
för att få barnomsorg. Detta leder till onödiga transporter och miljöpåverkan. Att 
starta en förskola i Varmsätra skapar dessutom fler platser på förskolorna i Sala 
stad. 

Det har satsats på nya förskolor i Sala stad, men man behöver också satsa på 
barnfamiljer på landsbygden. Man måste se det ur ett långsiktigt ekonomiskt 
perspektiv för att få en positiv utveckling på landsbygden i hela kommunen. 

Bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över motionen. 

I sitt yttrande skriver nämnden att det i dagsläget finns underlag för cirka fyra-fem 
avdelningar vid en nyttjandegrad på 90 o/o i upptagningsområdet. Enbart i 
Varmsätra skolas närhet finns i dagsläget underlag för drygt två avdelningar. Det 
förutsätter att alla i området väljer Varmsätra och att ingen tillkommer från andra 
områden. 

Fullmäktige har i strategisk plan för 2015-2017 budgeterat 28 mkr för investering i 
en ny skola/förskola i Varmsätra för 2017. Investeringsmedel finns även avsatta till 
ett nytt tillagningskök 

En ny förskola är en omfattande investering. En stor satsning görs de närmaste åren 
i Ransta, med ny förskola och skola på orten. I den processen kommer mycket 
lärdom att vinnas, som kan tas tillvara när fokus sätts på Varmsätra 2017. 

Min uppfattning är att den fråga som motionären lyfter i sin motion har hanterats i 
och med kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan 2015 - 2017. 

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

att anse motionen besvarad. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande ( C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gunnarsso n@ sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Motion om förskola i Varmsätra 

INLEDNING 

SALA KOMMUN1" 1 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 5 

Dia~en~' !....· _J , 1 !Ak.tbi!aga -=s 
·""" l • , r o( 1 •• 

Dn r 2014/803 

Motionären yrkar att kommunen utreder möjligheterna att starta förskola i 
anslutning till Varmsätra skola. 

Motionären uppfattar att det saknas förskola i Varmsätra och att detta leder till 
onödiga transporter och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen 
till Sala och väljer sedan en skola i Sala. 

Det behövs också totalt sett fler färskoleplatser i Sala. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/36/1, missiv 
Bilaga BLN 2014/36/2. motion 
Ben ny Wetterberg föredrar ärendet 

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

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

l Utdragsbesty~kande 

l 



SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Bildnings- och lärandenämnden 
salakommun 

Remissvar på motion om förskola i Varmsätra. 

INLEDNING 

1 (2) 
2014-08-22 

DNR 2014/803 
ÄRENDE 11 

BILAGA BLN 2014/36/1 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Kommunstyrelsens förvaltning har hos bildnings- och lärandenämnden begärt 
yttrande angående motionen enligt rubriken. Yttrandet skall ha inkommit senast 29 
augusti 2014 för diarieföring. skolkansliets registrator har meddelat att 
Skolnämnden inte har möjlighet att behandla ärendet inom utsatt tid, men att det 
finns med på dagordningen vid nämndens sammanträde 16 september. 

Ärendet 
Motionären yrkar att kommunen utreder möjligheterna att starta förskola i 
anslutning till Varmsätra skola. 

Motionären uppfattar att det saknas förskola i Varmsätra och att detta leder till 
onödiga transporter och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen 
till Sala och väljer sedan en skola i Sala. 

Det behövs också totalt sett fler färskoleplatser i Sala. 

Övriga bakgrundsfakta/skolförvaltningens yttrande 
I folkbokföringsregistret Kl R fanns 26 augusti 2014 följande antal barn registrerade 
i Varmsätra skolas upptagningsområde: 

--~·· ~ 

Födda år Varmsätra Tärna Kurnia Totalt 

2014 {h>m26aug) 4 z o 6 

2013 8 3 4 15 

2012 6 z o 8 

2011 8 5 4 17 

2010 8 5 7 z o 

2009 11 3 5 19 

Det finns i dagsläget underlag för cirka fyra-fem avdelningar, vid en nyttjandegrad 
på 90 procent i upptagningsområdet. Enbart i Varmsätra skolas närhet finns i 
dagsläget underlag för drygt två avdelningar. Det förutsätter att alla i området väljer 
Varmsätra och att ingen tillkommer från andra områden. 

Skolan har utifrån en genomsnittlig årskull (2009-2013) på cirka 16 barn ett troligt 
underlag på runt 110 elever under överskådlig tid, varav ungefär hälften bor i 
skolans närområde. Även elever i skolans närområde är i de flesta fall beroende av 
skolskjuts. 



skolförvaltningen 

Fullmäktige har i strategisk plan för 2015-2017 budgeterat 28 mkr för investering i 
en ny förskola i Varmsätra år 2017. Investeringsmedel finns även avsatt till ett nytt 
kök. 

En ny förskola är en omfattande investering. En mycket stor satsning görs de 
närmaste åren i Ransta, med ny förskola och skola på den orten. l den processen 
kommer mycket lärdom att vinnas, som kan tas tillvara när fokus sätts på Varmsätra 
2017. 

Antalet förskolebarn ökar långt över förväntan och de prognoser som finns i Sala 
kommun. Det är i huvudsak en följd av kraftig inflyttning av barnfamiljer. Varmsätra 
är en väsentlig del i lösningen, för att skapa fler platser i förskolan. 

skolförvaltningen är inte främmande för att under en övergångsperiod använda 
provisoriska lösningar i såväl Varmsätra som på andra håll. Detta för att klara den 
ökade efterfrågan tills permanenta lösningar är etablerade. 

Med det följer även behov av utökad ram till förskoleverksamheten. Med fler 
förskaleavdelningar följer ökade driftskostnader. Driftskostnaden per avdelning är 
årligen cirka 2,3 mkr. 

ORDFÖRANDEs FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

il1t föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 
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Ink. 2014 -05- 2 3 

miljöpartiet gröna i 
SALA 

Motion angående förskola i Varmsätra 

Varmsätra skola är en mycket väl fungerande 1-6 skola. En brist är dock att det 
saknas förskola i närheten av skolan. Detta innebär att föräldrar får skjutsa 
barnen till Sala när de behöver barnomsorg. Detta bidrar till onödiga transporter 
och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen till Sala och 
väljer sedan en skola i Sala. De föräldrar som inte jobbar i Sala får åka långa 
omvägar med barnen för att anlita kommunens barnomsorg. 

Vi i Miljöpartiet vill satsa på förskolor och skolor på landsbygden. För att 
uppfylla detta så är det lämpligt att satsa på en förskola i anslutning till skolan i 
Varmsätra. Själva skolan behöver också fräschas upp lite, som matsal saknas och 
idrottshallen skulle kunna vara större. Vi har beslutat om tillagningskök på 
skolan då är det bra om förskolan kan ha nytta av det. 
Att få en förskola i Varmsätra skapar dessutom fler platser på förskolor i Sala 
stad. 

Vi har satsat på nya förskolor i Sala stad, men vi behöver också satsa på 
barnfamiljer på landsbygden. Vi måste se det långsiktigt inte bara kortsiktigt 
ekonomiskt, för att få en positiv utveckling på landsbygden i hela kommunen. 

Miljöpartiet de gröna i Sala föreslår 

att kommunen utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

ErikÅberg 

Miljöpartiet de gröna 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

7 '-" J\_ ,:Y 2015/45/1 
l (l) 

2015-03-03 

DIARIENR: 2014/1030 ·) 

SALA !~g_MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2U1:l -03- O 4 

Svar på medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet 
Julia Fahlström Björk inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun tar ned träd och belyser gång- och 
cykelvägen från jakobsbergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplasten 
vid Västeråsvägen bättre. 

Förslagsställaren skriver att denna väg är obehaglig att färdas på sent på kvällen och 
tidigt på morgonen när det är mörkt Vägen är dåligt belyst På ena sidan av vägen är 
det stora buskar och träd och på andra sidan en stor öppen yta. Detta skapar en 
känsla av otrygghet när det är mörkt. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

Kontoret skriver i sitt yttrande att grönområdet utmed ån är röjt under sommaren 
2014 och området vid gångtunneln och busshållplatsen är iordninggjort under 
hösten 2014. Buskage och sly har tagits ner för att öppna upp sikten och öka 
tryggheten. 

Sala-Heby Energi genomför byte av all gatubelysning utmed gator och gång- och 
cykelbanor till LED-lampor under perioden november 2014-oktober 2015. Detta 
innebär att belysningen utmed sträckan kommer att bytas ut 

Min uppfattning är att vi bör avvakta utbytet av belysningen för att se den samlade 
effekten av redan utförda åtgärder innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 

www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

ca ro la .gunna rsson @sala. se 

Direkt: 0224-74 7100 



l (l) 
2014-11-17 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Evelina Söderman 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- o 4 
J 

Diarl&VV/!///a.>O!Aktbllaga ...,'-j 
Opb; 

Svar på Medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet 

Enligt medborgarförslag otryggväg upplevs gång och cykelbanan från 
jakobsbergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplatsen vid Västeråsvägen 
som obehaglig och osäker. 

Grönområdet utmed ån är röjt under sommaren 2014 och området vid gångtunneln 
och busshållplatsen är iordninggjort under hösten 2014. Buskage och sly har tagits 
ned för att öppna upp sikten och öka tryggheten. Åtgärderna har även gjort området 
ljusare. 

Sala H e by energi genomför ett byte av all gatubelysning utmed gator och gång och 
cykelbanor till ledlampor from nov 2014 till oktober 2015. Detta innebär att 
belysningen utmed sträckan kommer att bytas ut. 

Tekniska kontoret föreslår att avvakata utbytet av belysningen för att se den 
samlade effekten av redan utförda åtgärder, innan ytterligare åtgärder beslutas. 

TEKNisKAKONTORET 
Gata/Park 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Sofia Nilsson 
Registrator 

Administrativa enheten 

sofi a. nilsson@sala .se 
Direkt: 0224-74 70 56 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-03 

Namn: Julia Fahlström Björk 

Gatuadress: Ebbagatan 25 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

Postnummer, ort: _,7_;e3::_33::_:3:::.,_e5c:Ao:LA::_ ______ , ___ _ 

Telefon: 0705137180 

Förslagets rubrik: 
Otrygg väg 

l Beskriv och motivera ditt förslag: 

2014-01-22 

BlANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- O 3 

Vägen till busshållsplatsen, via Jakobsbergsgatan och cykelvägen bakom Jakobsbergsgården är väldigt obehaglig, både sent på kvällen och 
tidigt på morgonen. Vägen är dåligt belyst och på ena sidan finns det en å, sedan buskar och träd, andra sidan är det bara en stor yta med 
kullar och sedan ett ålderdomshem, vilket inte ger någon som helst trygghetskänsla när det är mörkt. Det är stora delar av Sala som 
behöver ta den ~ägen för att ta bussen till t ex skola eller jobb. , _ ! 

1 f;;r 641 .(;,J,;;<I\,-.. v<.5""' Q:o~'>!.f-<- ,...,~~ k:,..., \.']~ nu- Iot"' {,-..ol-- 0<-\.., lo,_\ys«- V~e.n ~,._r, o el., 
id~ ;_V<--VI V'Vtti va3P"'.- 56~ 6~V\ f. ti/N:: y+~n YJ"~ \:.vill>\-.-... 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag !ämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 

733 25 Sala 

Underskrift: .:J o\\ o, 

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

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

----·-------

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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DIARlEN R: 2014/253 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN 

Carola Gunnarsson 
Ink. 2015 -03- O 3 

Svar på medborgarförslag om Föreningarnas Hus framtid 
Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala genom Veronica Andersson, Lissie Lindhult, 
Peter Pollak och Anna-Lena Hellblom inkom den 17 februari 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att Föreningarnas Hus ska få vara kvar 
i befintliga lokaler i Bergmästaren och låta bygga lägenheter i Kaplanen dit det är 
föreslaget att föreningen ska flytta. 

Förslagsställarna skriver att Sala kommun vill att Föreningarnas Hus flyttar från 
Bergmästaren till nedre plan i Kaplanen för att minska antalet lokaler som 
kommunen hyr från privata hyresvärdar. 

Föreningen trivs mycket bra i sina befintliga lokaler som är handikappvänliga, ligger 
centralt och har goda parkeringsmöjligheter. 

Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidskontoret 

I sitt yttrande skriver kultur- och fritidskontoret att kommunfullmäktige i strategisk 
plan 2015-2017 för Sala kommun har beslutat att bottenvåningen i Kaplanen, som 
ägs av salabostäder AB, delvis ska användas till Föreningarnas hus som idag har sin 
verksamhet i Bergmästaren. 

Föreningarnas Hus ligger under kultur och fritid som har tagit kontakt med 
Föreningarnas Hus flera gånger under 2014. Föreningarnas Hus har varit med i 
dialogmöten och fått stora möjligheter att påverka det utrymme som de kommer att 
förfoga över i Kaplanen. De är, enligt kultur- och fritidskontoret, mycket nöjda med 
hur planerna ser ut för Kaplanen och inga negativa synpunkter har lyfts till kultur 
och fritid. 

Arbete pågår nu för att iordningställa lokaler på Kaplanens bottenvåning att 
användas bl a för Föreningarnas Hus. jag är övertygad om att denna lösning, som 
tagits fram efter en omfattande dialog med berörda, kommer att bli mycket bra. 

På Kaplanens bottenvåning kommer även bland andra verksamheter Träffpunkt 
Kaplanen som vänder sig till de som är över 65 år att anordnas. Träffpunkt 65 ska ge 
seniorer tillf<ille att träffa andra människor och därmed bryta isolering, bygga upp 
sociala nätverk och få ett aktivt och innehållsrikt liv och på så sätt främja välmående 
och bevara hälsan. 

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

att avslå medborgarförslaget 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande ( C ) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsson@sala.se 

Direkt: 0224-74 7101 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger N ilsson 

YTTRANDE 

6/2 

Föreningarnas Hus, Framtid 
Medborgarförslag har inkommit gällande Föreningarnas Hus, Borgmästaren. 

2 

Föreningen Samarbeten Sala anser det vore bättre att låta de vara kvar i befintliga 
lokaler och istället bygga lägenheter på den ytan(ca 1000 kvm)där det är föreslaget 
att Samarbetes föreningar ska flytta till och att det är bättre och smidigare att de är 
kvar där de är nu. Det skulle lösa en del av bostadsbristen och föreningarna skulle 
slippa ännu en tung. jobbig och kostsam flytt på kort tid. 

Kommunfullmäktige fattade beslut gällande Kaplanen, som ägs av salabostäder AB, 
och som används för service boende. I strategisk plan föreslogs det bland annat att 
bottenvåningen delvis skall används till Föreningarnas hus, som idag har sin 
verksamhet på Bergmästaren. 

Då Föreningarnas Hus ligger under kultur och fritids ansvar har kontakt tagits med 
Föreningarnas Hus under flera tillfällen under 2014. De har fått vara med i 
dialogmöte och fått stor möjlighet att påverka det utrymme som de kommer att 
förfoga över på Kaplanen. 

Föreningarnas Hus är mkt nöjda med hur planerna ser ut för Kaplanen och inga 
negativa synpunkter har lyfts till kultur och fritid. 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

1 (1) 
2015-02-06 

YTTRANDE 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

rogeL ni lsson@ sala .se 
Direkt: 0224-74 78 21 



Alla föreningar trivs i våra nya fina lokaler. Det är väldigt mycket 
aktiviteter här (medlemsträffar, möten, cirkelverksamhet, föreläsningar, 
cafekvällar, pysselgrupper, filmvisning mm) Lokalerna är som gjorda för 
oss och vår verksamhet, alla inventarier och köksutrustning (som tillhör 
alla medlemmar i Föreningen Samarbetet) finns lättillgängliga och på 
behagligt avstånd. Det är lätt att ta sig hit, det är handikappvänligt och 
det finns bra parkeringsmöjligheter, både handikapp-parkeringar och 
vanlig parkering, och med tanke på den verksamhet vi bedriver är det 
ovärderligt. 

Kommunen vill att Föreningen Samarbetet flyttar från Föreningarnas Hus 
till Kaplanens nedre plan för att minska antalet lokaler som de hyr från 
privata hyresvärdar. Kaplanens nedre plan är ca 1000 kvm som totalt 
skall räcka till våra föreningar och övrig kommunal verksamhet. Det 
måste då byggas om och totalrenoveras för en stor summa pengar för att 
Samarbetets föreningar ska kunna flytta in där. 

Vårt förslag är: 

Eftersom det är stor bostadsbrist i Sala kommun (speciellt centralt) så 
anser vi på Föreningen Samarbetet att det vore bättre att låta oss vara 
kvar i befintliga lokaler och istället bygga lägenheter på den ytan (ca 
1000 kvm) där det är föreslaget att Samarbetes föreningar ska flytta till 
och att det är bättre och smidigare att vi är kvar där vi är nu. Det skulle 
lösa en del av bostadsbristen och föreningarna skulle slippa ännu en 
tung, jobbig och kostsam flytt på kort tid. 

Kommunens kostnader för att bygga om Kaplanen och anpassa det 
nedre planet till föreningsverksamhet och kommunens kostnader för 
flytten av föreningarna i Föreningen Samarbetet skulle räcka till många 
årshyror där vi är nu. Det är bättre att resurserna läggs på att bygga nya 
bostäder eller annat ändamål som kommunen anser angeläget på 
Kaplanen. 

Enligt uppdrag av Föreningen Samarbetet i Sala, med ca 2500 
medlemmar. 
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SALA 2014-Jll-22 

KOMMUN BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGE _SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- l 7 Kommunfullmäktige 
salakommun 
StoraTorget 1 
73325Sala 

Diarienr 'J i! l Lt / __ , J.)3fAktbl!aga 
D p b: 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-02-10 

Namn: Samarbetet, Föreningamas Hus i Sala 

Gatuadress: Fred atan 23 

Po~umme~ort:~7~3~3~3~l~Sa~l~a---------------------------------------------------

Telefon: Kontaktperson när det gäller medborgarförslaget: Veronica Andersson 073-713 68 20 

l Förslagets rubrik: 
. Föreningarnas Hus framtid 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Alla förenmQar lrtvs i våra nyä filla-k*Skir. Det aivakffotm;cket-&kiMtetefhlr(medlemstiäffar. möten. drkelvefksamhet, förelasning&r; 
catekvällar, pysselgrupper, filmvisning mm) Lokalerna ar som gjorda lllf oss och vår verksamhet. alla lnven!alier och kOksutrus!ning (som tillhOr 
alla medlemmar i Förenlngen Samarbetet) finns -lgllngliga och på Ilehagfigl aVSiånd. Det är lätt att la sig hit, det är handil<appväniigt och det 
finns bra parkeringsmojfig-. båda handikapp-parkeringar och vanlig parkering, och med lanke på den verl<samhet vi bedriver är det ovärderligt 

Kommunen viD att Föreningen samarbetet flyttar ft'ån FOreningamas Hus till Kaplanens nedre plan fOr att minska antalet lOkaler som de hyr från 
privala hyresvärdar. Kaplanens nedre plan är ca 1000 kvm som 1x>ta1t skafi -.till våra rtlreningar och OVrig kommunal vert<samhel Det mäsle 
då bygga$ om och totalrenoveras för en stor summa pengar fOr att Samarbetets föreningar ska ktmna flytta in dar. 

Vårt försfag ir: 

Eftersom det är slor bosladsblist i Sala kommun (speciellt centralt) så anser vi på Föreningen Samarbelet att det vore bättre att läta oss vara kvar 
i befintliga -ler och -bygga ~på den ytan (ca 1000 kvm) där det är föreslaget att Sarnarbeles lllreningar ska flytia 1111 och att det 
är battre och smidigare att vi ar kvar där vi är nu. Det skulle lösa en del av boSladsbristen och föreningarna skulle slippa ännu en tung, jobbig och 
-flytt på kort tid. 

Kommunens kostnader för att bygga om Kaplanen och anpassa det nedre planet till föreningsverksamhet och kommunens kostnader fOr flytten av 
lllfeningama i Föreningen Samarbelet skulle-. till många ålshyror dar vi ar nu. Det är bättre att resursernaläggs på att bygga nya bosti!der 
eller annat andamål som kommunen anser angeläget på Kaplanen. 

Enligt uppdrag av Föreningen Samarbetet i Sala, med ca 2500 medlemmar. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslogen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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SALAKOMMUN 
Kommunfu!lmiktlge ..,.,.. 
733 25Sala 

Besöksadress: stora Torget l 
Växel: 0224-74 7000 
Fall: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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Vlrve Svedlund 
KommunMlmålctiges: sekreterare 

vlrve.svedtun~la.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

SAU\ KOMMUN 
Kommunsrymisens förvaitning 
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Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till 
skattekollen 
Carina Kreku Hofvander inkom den 23 oktober 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ansluter sig till 
tjänsten skattekollen.se. 

Medborgarförslaget har remitterats till ekonomikontoret 

l 

Ekonomikontoret skriver att Skattekollen.se är en internetbaserad tjänst där 
kommunmedborgarna kan få presenterat hur stor del av lönen som betalas i 
kommunalskatt samt hur fördelningen mellan de kommunala verksamheterna ser 
ut. Siffrorna som presenteras på skattekollen.se baseras på kommunens budget och 
uppdatering sker således en gång per år. Tjänsten är avgiftsbelagd och har i nuläget 
omkring 20 kommuner som medlemmar. 

Redan idag presenterar Sala kommun hur fördelningen av 100 kronor i betald 
kommunalskatt fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna. Dessa siffror 
finns på kommunens hemsida samt i kommunens årsredovisning. Det är därmed 
redan idag relativt enkelt för kommuninvånarna att skapa sig en uppfattning om hur 
kommunalskatten fördelas mellan olika verksamheter. 

Skattekollen.se erbjuder inte jämförelser mellan olika år eller jämförelser mellan 
olika kommuner. Det är tveksamt vilket mervärde tjänsten skulle tillföra Sala 
kommuns medborgare jämfört med den information som redan finns tillgänglig via 
kommunens hemsida. 

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

att avslå medborgarförslaget 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande ( C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

earoJa Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

ca ro la .gu nnarsson @sala.se 
Direkt: 0224-47 0100 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Mårten Dignell 

YTTRANDE 

Ekonomikontoret 

Medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till skattekollen 

Skattekollen.se är en internetbaserad tjänst där kommunmedborgarna kan få 
pressenterat hur stor del av lönen som betalas i kommunalskatt samt fördelnigen 
mellan de kommunala verksamheterna. Tanken är att på ett lättbegripligt och 
pedagogiskt sätt göra denna information tillgänglig för medborgarna. 

Siffrorna som presenteras på Skattekollen.se baseras på kommunens budget och 
uppdatering sker således en gång per år. skattekollen är en avgiftsbelagd tjänst som 
i skrivande stund har 13st kommuner som medlemar. 

Ekonomikontorets synpunkter på förslaget 

Redan idag pressenterar Sala kommun hur fördelningen av 100kr i betald 
kommunalskatt fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna. Dessa siffror 
återfinns dels på kommunens hemsida och dels i årsredovisningen. Det är alltså 
redan idag relativt enkelt för kommuninvånaren att skapa sig en uppfattning kring 
hur kommunalskatten fördelas mellan olika verksamheter. 

Skattekollen.se erbjuder inte jämförelser mellan olika år eller jämförelser mellan 
olika kommuner. Att skattekollen har 13 av Sveriges 290 kommuner som medlernar 
tyder på att tjänsten i dagsläget inte är det vedertagna sättet att söka denna typ av 
information och vi ställer oss därför tveksamma till hur många medborgare som 
faktiskt kommer att nås av tjänsten. 

Ekonomiavdelningens samlade bedömning är därför att det oaktat tjänstens kostnad 
är tveksamt vilket mervärde tjänsten skulle tillföra Sala kommuns medborgare, 
jämfört med den information som finns tillgänglig redan idag. 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Mårten Oignell 
Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se Marten.Dignel!@sala.se 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag till beslut 

Ekonomikontoret bedömer att förslaget bör avslås. 

Mårten Dignell 

Ekonomichef 
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Marie Öhlund 

Till: 
Ämne: 

Bilaga KS 2015/47/3 

carina@admanum.se 
SV: Skattekollen 

Medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till skattekollen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 2 3 

l 

Sala kommun har tagit emot ditt medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till Skattekollen. 

Ditt medborgarförslag kommer nu att beredas av kommunstyrelsen. 

När ditt medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige kommer du att få ett meddelande om detta. 

Cirka en vecka efter sammanträdet kommer du att få ett protokollsutdrag med beslut. 

Med vänlig hälsning 

Marie Öhlund 

förvaltningssekreterare 
administrativa enheten 

ma rie .oh l u n d@ sa la.se 

Direkt/mobil: 0224-74 74 03 

Sala kommun 

733 25 Sala 

Rådhusgatan 4 C 

Telefon: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-185 56 

www.sala.se 

Från: Carina Kreku Hofvander [mailto:carina@admanum.se] 
Skickat: den 7 oktober 2014 17:15 
Till: Per-Olov Rapp 
Ämne: skattekollen 

Hej Per-Olov, 

Jag önskar att Sala ansluter till Skattekollen. 

Tänk så intressant att kunna se vart skattepengarna faktiskt tar vägen, och tänk så många meningslösa 
diskussioner man skulle slippa om man kunde hänvisa till Skattekollen! 

http:/ /www.skattekollen.se/ 

De här kommunerna är redan anslutna. 

• Berg 
• Fagersta 
• Grästorp 

l 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson SALll, KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvartn1ng 
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l 

Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan 
Emilia Jonsson inkom den 29 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun inrättar lärarsekreterare för att avlasta 
lärare med administrativa arbetsuppgifter. 

Förslagsställaren skriver att svenska elever har halkat efter i skolan de senaste åren 
vilket framkommit i flera internationella mätningar. Lärarna har fått allt fler 
administrativa uppgifter som ska utföras inom den ordinarie arbetstiden. 

2013 gjorde skolverket en kartläggning av grundskolelärarnas tidsanvändning som 
visade att 13 %av en arbetsdag går åt till administrativ och praktiskt kringarbete. 
Tyvärr går lärarnas arbetstid åt till mycket annat än att förbereda och utveckla 
undervisningen och ge varje elev den tid som hanjhon behöver. För att möta detta 
borde lärarsekreterare införas för att avlasta lärarna med administrativa göromål. 

Medborgarförslaget har remitterats till skolnämnden. 

skolnämnden skriver i sitt svar att lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning är 
viktiga frågor och förutsättningar för god måluppfyllelse bland eleverna. Skolan 
använder flera olika sätt för att avlasta lärarna så att de kan ägna mer tid åt 
kärnuppdraget 

Inom grundskolan finns skolassistenter kopplade till alla enheter. Olika stödsystem 
finns också för att förenkla hanteringen, exempelvis Schoolsoft. Sedan några tillbaka 
har alla lärare egen dator. 

Hur varje skolenhet organiserar sin verksamhet för att nå bästa möjliga resultat är 
en fråga för skolledningen och personalen att tillsammans avgöra. Det är fullt 
möjligt att exempelvis inom sin budget premiera administrativa stödfunktioner och 
på så sätt göra det möjligt för lärare att ägna mer av sin arbetstid åt undervisning. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gu nnarsson@ sala .se 
Dlrekt: 0224-74 7101 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-28 

Medborgarförslag; Lärarsekreterare till skolan 

INLEDNING 

Dnr2014/1095 

Från Emilia Jonsson har inkommit ett medborgarförslag om att införa 
lärarsekreterare. 

Lärarna har enligt förslagsställaren fått fler administrativa uppgifter och allt mindre 
tid till undervisning. Lärarna upplever stress. 13 procent av lärarnas tidsanvändning 
går åt till administrativt och praktiskt kringarbete, enligt en undersökning som 
förslagsställaren hänvisar till. 

För att möta detta borde lärarsekreterare införas. Dessa skulle avlasta lärarnas 
administrativa göromål som att skriva frånvarorapporter, kopiera papper, samla in 
blanketter och rätta skolböcker. 

Beredning 
Skrivelse 2014-10-29; Medborgarförslag. 
Remissvar 2015-01-19. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Jäv 
Emilia Jonsson (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

BESLUT 
skolnämnden beslutar 

.iill ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt 

.iill yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



BARN OCH UTBILDNING 

Remissvar om medborgarförslag om lärarsekreterare i skolan 
Från Emilia Jonsson har inkommit ett medborgarförslag om att införa 
lärarsekreterare. 

l (l) 
2015-01-19 
ÄRENDE 10 

DNR 2014/1095 
BENNY WETIERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Lärarna har enligt förslagsställaren fått fler administrativa uppgifter och allt mindre 
tid till undervisning. Lärarna upplever stress. 13 procent av lärarnas tidsanvändning 
går åt till administrativt och praktiskt kringarbete, enligt en undersökning som 
förslagsställaren hänvisar till. 

För att möta detta borde lärarsekreterare införas. Dessa skulle avlasta lärarnas 
administrativa göromål som att skriva frånvarorapporter, kopiera papper, samla in 
blanketter och rätta skolböcker. 

skolchefens bedömning 
Lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning är viktiga frågor och förutsättningar för 
god måluppfyllelse bland eleverna. Det är därför en högst angelägen fråga som 
Emilia Jonsson tar upp. 

Skolan använder flera olika sätt för att avlasta lärarna, så att de kan ägna mer åt 
kärnuppdraget Inom grundskolan finns skolassistenter kopplade till alla enheter. 
Olika stödsystem finns också för att förenkla hanteringen, exempelvis schoolsoft 
Sedan några år tillbaka har alla lärare egen dator. 

Fokus på arbetet är att vi har höga förväntningar och att vi vet att vi kan få alla barn 
och elever att lyckas. Hur varje skolenhet organiserar sin verksamhet för att nå 
bästa möjliga resultat är en fråga för skolledningen och personalen att tillsammas 
avgöra. Det är fullt möjligt att exempelvis inom sin budget premiera administrativa 
stödfunktioner och på så sätt göra det möjligt för lärare att ägna mer av sin arbetstid 
åt undervisning. Det finns alltså inget idag som hindrar skolorna från att anamma 
det goda förslag som Emilia Jonsson framför. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-26 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

-------------------------
Namn: Emilia Jonsson 

Gatuadress: . Väsbygatan 11 -----------

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -lO- 2 9 

---------------
Postnummer, ort: _733l8 Sa!a --------------

Telefon: 0704147465 

---------------
--------------

Förslagets rubrik: 
Lärarsekreterare till skolan 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva l baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

l 'Det kommer inte som någon nyhet: svenska elever har halkat efter i skolan de senaste åren, vilket 
framkommit i flera internationella mätningar som till exempel i PISA-undersökningar. En av många faktorer 
till detta kan vara att läraryrkets roll har förändrats. Lärarna i Sverige har fått allt fler 
administrativa uppgifter som ska utföras inom deras ordinarie arbetstid. Det innebär att läraren får 
mindre tid till att undervisa eleverna. Samtidigt är jag övertygad om att det på varje skola i Bala finns 

1kompetenta och engagerade lärare som vet hur man lyfter en elev och ger just den eleven de bästa 
'förutsättningarna att växa i skolan. Tyvärr går lärares arbetsdag i dag åt till så mycket annat än att 
förbereda och utveckla undervisningen och ge varje elev just den tid han/hon behöver. Lärare upplever 
alltmer stress, men det är sällan eleverna som stressar. I stället är det lärares administrativa börda som 
växt. Lärarens fokus ska ligga på eleverna, inte blanketter. En kartläggning av grundskalelärares 
tidsanvänding, gjord av Skolverket 2013, visade att 13% av en arbetsdag går åt till just administrativt 

1
och praktiskt kringarbete. 

För att möta detta borde lärarsekreterare införas, där behoven är som störst i Sala. sekreteraren skulle 
avlasta läraren administrativa göromål såsom att skriva frånvarorapporter, kopiera papper, samla in 
blanketter och även rätta skolböcker. Var behoven är som störst är något man skulle behöva titta vidare 
på. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlu n d @sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



(forts. sid l. Beskriv och motivera ditt förslag) 

Lärarna har utbildning, yrkesskicklighet och kunskap som vi inte har råd att 
ödsla med. Det är deras tid är alldeles för värdefull för. 

Det här är skulle också kunna öppna upp jobbtillfällen för till exempel unga 
människor som då kan ta ett extrajobb. 
Genom att införa någon form av lärarsekreterare kan vi ge lärarna extra utrymme 
att göra det de faktiskt är menade att göra: inspirera och undervisa framtidens 
generation. 

Mot bakgrund av detta borde Bala kommun inrätta "lärarsekreterare" i syfte att 
avlasta lärare administrativa göromål. 
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2015-03-02 
DIARIENR: 2014/1180 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar på medborgarförslag om cykelparkering vid Lärkan 
(Västeråsleden) 

Ink. 2015 -03- O 3 

Anna Jägvald inkom den 21 november 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska rusta upp cykelparkeringen vid 
Lärkans sportfält utefter Västeråsleden. 

Förslagsställaren skriver att cykelparkeringen är överfull och att cyklar parkeras på 
gräset och på cykelbanan. För att öka attraktiviteten ytterligare för busspendlare till 
Västerås bör kommunen bygga en större cykelparkering på platsen. 

Medborgarförslaget har remitteratts till tekniska kontoret. Tekniska kontoret har 
även inhämtat synpunkter från Kollektivtrafikförvaltningen och 
samhällsbyggnadskontoret 

Sala kommun är väghållare för Västeråsleden (LV 800). Ansvaret för busshållplatsen 
är delat mellan kommunen och Kollektivtrafikförvaltningen. Investeringar i 
cykelparkering och ståplatsen är kommunens ansvar. Sala kommun har möjlighet 
att söka medfinansiering för investeringsåtgärder på busshållplatser utefter det 
kommunala vägnätet. 

En ny detaljplan håller på att tas fram för Lärkans idrottsområde i vilken anslutande 
gång- och cykelväg ses över för att möta framtida behov. Där beskrivs även nya 
förutsättningar för cykelparkering och busshållplats. Arbetet med detaljplanen och 
eventuella investeringar i cykelparkeringen ochfeller busshållplats kommer att 
samordnas. 

Enligt Kollektivtrafikförvaltningen har busshållplatsen blivit mycket populär i 
samband med tätare busstrafik till Västerås. Både Sala kommun och 
Kollektivtrafikförvaltningen är medvetna om att utformningen av busshållplatsen 
och tillhörande cykelparkering inte har klarat den ökade populariteten. 

Tekniska kontoret tar nu i samråd med Kollektivtrafikförvaltningen och 
detaljplaneupprättaren ett helhetsgrepp för området kring busshållplatsen. 
Inkluderat i detta är anslutningen till gång- och cykelbanan, cykel parkeringen, 
gången till busshållplatsen, ståytan vid busshållplatsen samt väderskydd med mera 
vid busshållplatsen. Tillgänglighet och användarvänlighet är ledord i detta arbete. 
Detta för att öka attraktiviteten för dagligt resande med buss, främst mellan 
Västerås och Sala och busshållplatsen är prioriterad för Sala kommun samt 
Kollektivtrafikförvaltningen. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Carola Gunnarsson 

Kommunstyre lsens ordförande 
ear o la .gunna r s so n @sa l a.se 

Direkt: 0224- 74 71 00 



Kommunstyrelsen 

För att Sala kommun ska kunna söka medfinansiering från Trafikverket för åtgärder 
på busshållplatsen krävs att en projektering har genomförts i vilken en kalkyl för 
projektet tas fram. 

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

att bifalla medborgarförslaget 
att bygga en större cykelparkering vid Lärkans sportfält utefter Västeråsleden 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfta att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande ( C ) 

2 (2) 
2015-03-02 



~ SALA bilaga KS 2015/ L•0/2 

~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

YTTRANDE 

l (2) 
2014-12-15 
VITRAND E 

LISA GRANSTRÖM 
DIREKT: 0224-747401 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -12- 2 2 

Medborgarförslag om cykelparkering vid Lärkan (Västeråsleden) 
Tekniska kontoret ska yttra sig över inkommit medborgarförslag om upprustning av 
cykelparkering vid bullhållplatsen vid Lärkans sportfält utefter Västeräsleden. Se 
bild 1 nedan för lokalisering av busshållplatsen. 

Tekniska kontoret har i behandlingen av detta yttrande även vänt sig till 
Kollektivtrafikförvaltningen samt Samhällsbyggnadskontoret för synpunkter 
angående medborgarförslaget 

MEDBORGARFÖRsLAGET 
Medborgaren har noterat att cykelparkeringen vid busshållplatsen, utefter 
Västeräsleden, är överfull och mänga cyklar inte får plats. För att öka attraktiviteten 
ytterligare för busspendlare till Västerås bör kommunen därför satsa på att bygga en 
större cykel parkering. Ett bra mobility management projekt. 

~~.::-:~ 

Bild 1: Busshällplatsen och cykelparkeringen markerad med cirkel 

FÖRUTsÄTTNINGAR 
Busshällplatsen ligger utefter Västeråsleden och heter även LV 800. Sala kommun är 
väghällaren för vägen. Ansvaret för busshällplatser är delat mellan kommunen och 
kollektivtrafikförvaltningen. Investeringar i cykelparkering och stäplatsen är 
kommunens. Kommunen har möjlighet att söka medfinansiering för 
investeringsåtgärder pä busshällplatser utefter det kommunala vägnätet. 

Ny detaljplan häller pä tas fram för Lärkans idrottsområde i vilken anslutande gäng
och cykelväg ses över för att möte framtida behov. I det beskrivs även nya 
förutsättningar för cykelparkering och busshållplats. Arbetet med detaljplanen och 
eventuella investeringar i cykelparkering ochfeller busshällplats kommer att 
samordnas. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Kollektivtrafikförvaltningen, under varumärket VL, använder den bullhållplats som 
finns markerad i bild 1 frekvent. Enligt förvaltningen har busshållplatsen blivit 
mycket populär i samband med tätare busstrafik till Västerås. 

Både Sala kommun och Kollektivtrafikförvaltningen ser positivit på bussresandets 
utveckling och är båda medvetna om att utformingen av busshållplatsen, och 
tillhörande cykel parkering, inte har klarat den ökade populariteten. 

Busshållplatsen är prioriterad både för Sala kommun samt 
Kollektivtrafikförvaltningen varför nedanstående förslag på åtgärder föreslås. 

FÖRSLAG PÅ Å T GÄRDER 
I samråd med Kollektivtrafikförvaltningen samt detaljplaneupprättare föreslår 
tekniska kontoret att ett helhetsgrepp tas för området kring busshållplatsen. 
Inkluderat i detta är anslutningen till gång- och cykelbanan, cykelparkeringen, 
gången till busshållplatsen, ståytan vid busshållplatsen samt väderskydd mm på 
busshållplatsen. Tillgänglighet och användarvänlighet är ledord i detta arbete. Detta 
för att öka attraktiviteten för dagligt resande med buss, främst mellan Västerås och 
Sala. 

EKONOMI OCH FÖRSLAG TILL TIDPLAN 
För att Sala kommun ska kunna söka medfinansiering från Trafikverket för åtgärder 
på busshållplatsen (kollektivtrafikåtgärder) krävs att en projektering har 
genomförts i vilken en kalkyl för projektet har räknats fram. 

För projektering krävs att kommunstyrelsen avsätter 300 000 kr till tekniska 
kontoret för framtagande av arbetshandlingar och kalkyl. 

Under förutsättning att tekniska kontoret beviljas medel för projektering kan 
arbetshandlingar och kalkyl tas fram innan oktober 2015. I oktober 2015 inlämnas 
en ansökan till Trafikverket (via Kollektivtrafikförvaltningen J för medfinansiering 
för byggnation av projektet. Kommunen måste då avsätta medel (troligen minst 50 
%av kalkylad kostnad) för att Sala kommun under 2016 ska kunna genomföra 
projektet. I det fall medfinansiering uteblir krävs att Sala kommun avsätter hela den 
kalkylerade kostanden för att projektet ska kunna genomföras. 
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-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Jägvald [mailto:annajagvald@hotmail.com] 
Skickat: den 20 november 2014 10:14 
Till: Lisa Granström 
Ämne: Medborgarförslag-mobility management-åtgärd 

Hej Lisa 
Hoppas att det är ok att skicka ett medborgarförslag direkt till dig. Du kan väl vidarebefordra det om du tycker att 
det verkar vettigt. 

Jag har observerat att cykelparkeringen vid väg 56 vid Lärkan är riktigt överfull. Cyklar parkerar på gräset och på 
cykelbanan. Ofta har cyklarna ramlat då det blir överfullt och ostrukturerat. Jag tycker att det är superkul att se att 
så många cyklar till busshållplatsen för att busspendla till Västerås! Tyvärr tror jag många upplever 
cykelparkeringssituationen som problematisk. För att göra det lättare för dessa att fortsättningsvis välja 
miljövänliga transporter samt locka andra att göra detsamma tycker jag att det vore en god ide att kommunen 
bygger en större cykelparkering i detta läge. En vettig mobility management-investering; ett sätt att underlätta för 
människor att välja miljövänliga transporter! 

Med vänlig hälsning, Anna Jägvald 
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Svar på medborgarförslag om översyn av detaljplan för 
fastigheten Kristina 4:1 
Leifjohansson genom Stugföreningen MånsOls inkom den 24 november 2014 med 
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun, i samband 
med planöversyn av MånsOls området, gör följande förändringar: 

• Att benämningen på området ändras från koloniområde till 
fritidsstugeområde med utökade byggrätter 80/30. 

• Att möjlighet till friköp införs. 

• Att kommunlat vatten och avlopp dras fram till tomtgräns. 

Förslagsställarna skriver att dessa förändringar skulle bidra till att området 
fortsättningsvis hålls i gott skick och att miljöaspekterna tas tillvara. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret och samhällsbyggnads
kontoret. 

Måns Ols koloniområde hanteras i detaljplan antagen 2005. Detaljplanen föregicks 
av utredningar och diskussioner om framtidens utveckling, möjligheter och 
utmaningar. 

Området som planen omfattar ligger nedanför Långforsens dammvallar och är utsatt 
för översvämningsrisk 

Planerings- och utvecklingsenheten på samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag 
att se över delar av detaljplanen från 2005, för att tillgodose behoven utifrån den 
handlingsplan som är framtagen för området. I uppdraget ingår inte koloniområdet. 

Nuvarande detaljplan för området är från 2005 och genomförandetiden på 
detaljplanen är 15 år. Det har inte tillkommit några nya förutsättningar som 
förändrar de förhållanden som rådde vid detaljplanens antagande. 

Med hänsyn till koloniområdets belägenhet nedanför Långforsens dammvallar anser 
jag inte att någon förändring bör göras av gällande detaljplan avseende området. 
Den påfrestning som dammvallarna kan komma att utsättas för med utökade 
byggrätter och därmed följande byggverksamhet kan leda till ökad risk för 
översvämningar. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

caro!a.gunna rsson@ sala .se 
Direkt: 0224-74 7101 



l SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

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

att avslå medborgarförslaget 

Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens ordförande (C) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKN!SKA 

YTIRANDE 

Medborgarförslag om översyn av detaljplan för fastigheten 
Kristina 4:1 
Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret har fått rubricerat 
medborgarförslag på remiss. 

MEDBORGARFÖRSLAGET 

l (l) 
2015-01-09 
YTTRANDE 

LISA GRANSTRÖM 
DIREKT: 0224-747401 

Stugföreningen MånsOls via Leif Johansson har inkommit med ett medborgarförslag 
om att Sala kommun, i samband med planöversyn av Måns Ols området, ska göra 
följande förändringar: 

• Att benämningen på området ändras från koloniområdet till fritidsstugeområde 
med utökade byggrätter 80/30. 

• Att möjlighet till friköp av arrendetomter införs 

• Att kommunalt vatten och avlopp dras fram till tomtgräns 

Förändringarna skulle, enligt stugföreningen, bidra till att området fortsättningsvis 
hålls i gott skick och att miljöaspekter tas tillvara. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
MånsOls koloniområde hanteras i detaljplan antagen 2005. Detaljplanen föregicks 
av utredningar och diskussioner om framtidens utveckling, möjligheter och 
utmaningar. Genomförandetiden på detaljplanen är 15 år. 

Området ligger nedanför Långforsens damvallar och är utsatt för en 
översvämningsrisk 

Planering- och utvecklingsenheten, Samhällsbyggnadskontoret, har fått i uppdrag 
att se över delar av detaljplanen från 2005, för att tillgodose behoven utifrån den 
handlingsplan som är framtagen för området. l uppdraget ingår inte koloniområdet. 

KONTORENSYTTRANDE 
Nuvarande detaljplan för området är från 2005 och har en genomförande tid på 15 
år. Kontoren bedömer att inga nya förutsättningar har tillkommit som skulle 
förändra de förhållanden som rådde vid detaljplanens antagande, tex vad gäller 
översvämningsrisker. 

Kontoren anser därför inte att koloniområdet ska inkluderas och utredas i det 
planuppdrag som nu föreligger. 

Lena Steffner Lisa Granström 

Enhetschef Planering och utveckling Enhetschef samhällstekniska enheten 
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Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 sala 

2014-01-22 

BlANKETI: MEDBORGARFÖRSlAG 

yl :;J. l y 
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Telefon: . O"J:_J)__:_;5_i[j ·."}. ~?.!JZ--------------------------------------· 

Förslagets rubrik: 
Översyn av detaljplan 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Om planöversyn för området Kristina 4:1 kommer att göras för att möjliggöra utveckling i området föreslår 
vi följande förändringar för stugororådet inom planområdet: 

1. Benämningen koloniområde tas bort och ersätts med fritidsstugeområde. Byggmåtten bestäms till 80/30 i 
enlighet med kommunens beslut för andra områden. 

2. Arrendatorerna på området erbjuds att friköpa tomterna. 

3. Vatten och avlopp dras fram till tomtgränserna. 

De hår förändringarna skulle bidra till att stugorna i området fortsättningsvis hålls i gott skick och att 
miljöaspekterna tas tillvara. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen {1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: stora Torget 1 

Växel: 0224-74 70 00 
Fax; 0224-188 50 
kommun.info@sa!a.se 
www.sala.se 

vrrve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt 0224-74 70 11 
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Svar på medborgarförslag om bättre busshållplatser- börja vid 
Vattentornet 
Mikael Toner och Svante Wiklund inkom den 27 november 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att busshållplatsen "Nya Vattentornet" 
byggs om med korrekt kantstenshöjd, kontraststenläggning och belysning i och 
utanför väderskydd. 

Förslagsställarna skriver att de vill göra dessa förändringar för att hållplatsen ska bli 
trygg för resenärer och vägtrafikanter. Cykelparkeringen bör byggas ut och 
anslutande gångvägar utökas och anpassas med rätt lutning för rörelsehindrade. 
Busshållplatsen är en av stadens mest trafikerade och många pendlar med buss 
härifrån. Hållplatsen är idag inte acceptabel ur tillgänglighetssynpunkt då den lutar. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret som vänt sig till 
Kollektivtrafikförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret för inhämtande av 
synpunkter. 

Busshållplatsen "Nya Vattentornet" ligger utefter Västeråsleden (LV 800) och Sala 
kommun är väghållare. Ansvaret för busshållplatser är delat mellan kommunen och 
Kollektivtrafikförvaltningen. Investeringar i cykelparkering och ståplats är 
kommunens ansvar. Kommunen har möjlighet att söka medfinansiering för 
investeringsåtgärder på busshållplatser utefter det kommunala vägnätet. 

En ny detaljplan håller på att tas fram för Lärkans idrottsområde i vilken anslutande 
gång- och cykelväg ses över för att möta framtida behov. l det beskrivs även nya 
förutsättningar för cykelparkering och busshållplats. Arbetet med detaljplanen och 
eventuella investeringar i cykelparkering och/eller busshållplats kommer att 
samordnas. 

Både Sala kommun och Kollektivtrafikförvaltningen ser positivt på bussresandets 
utveckling och är båda medvetna om att utformningen av busshållplatsen och 
tillhörande cykelparkering inte har klarat den ökade populariteten. 

Tekniska kontoret tar nu i samråd med Kollektivtrafikförvaltningen och 
detaljplaneupprättaren ett helhetsgrepp för området kring busshållplatsen. 
Inkluderat i detta är anslutningen till gång- och cykelbanan, cykel parkeringen, 
gången till busshållplatsen, ståytan vid busshållplatsen samt väderskydd med mera 
vid busshållplatsen. Tillgänglighet och användarvänlighet är ledord i detta arbete. 
Detta för att öka attraktiviteten för dagligt resande med buss, främst mellan 
Västerås och Sala. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsson@sala.se 
Direkt: 0224-747 O 01 



Kommunstyrelsen 

För att Sala kommun ska kunna söka medfinansiering från Trafikverket för åtgärder 
på busshållplatsen krävs att en projektering har genomförts i vilken en kalkyl för 
projektet tas fram. 

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

att bifalla medborgarförslaget 
att bygga om busshållplatsen "Nya Vattentornet" till en modern hållplats som är 
trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfta att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C ) 
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YTTRANDE 

LISA GRANSTRÖM 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- O 4 
YTTRANDE 

Medborgarförslag om bättre busshållplatser- börja vid lärkan 
Tekniska kontoret ska yttra sig över inkommit medborgarförslag om generell 
upprustning av bullhållplatser i Sala och att den vid Lärkans sportfält utefter 
Västeråsleden är prioriterad. Se bild 1 nedan för lokalisering av busshållplatsen. 

Detta medborgarförslag, och tekniska kontorets svar, går i linje med det 
medborgarförslag som inkom i december 2014 om utbyggnad av cykelparkeringen 
vid samma busshållplats. 

Inför yttrandet av det första medborgarförslaget vände sig tekniska kontoret till 
Kollektivtrafikförvaltningen samt Samhällsbyggnadskontoret för synpunkter. 

MEDBORGARFÖRsLAGET 
Medborgaren önskar att busshållplatsen vid Vattentornet/Lärkans sportfält utefter 
lv 800 byggs om till en modern hållplats. Tillgänglig, med väderskydd samt 
belysning. 

Bild 1: Busshållplatsen och cykelparkeringen markeraq med cirkel 

FÖRUTSÄ TTNINGAR 
Busshållplatsen ligger utefter Västeråsleden och heter även LV 800. Sala kommun är 
väghållaren för vägen. Ansvaret för busshållplatser är delat mellan kommunen och 
kollektivtrafikförvaltningen. Investeringar i cykelparkering och ståplatsen är 
kommunens. Kommunen har möjlighet att söka medfinansiering för 
investeringsåtgärder på busshållplatser utefter det kommunala vägnätet. 

Ny detaljplan håller på tas fram för Lärkans idrottsområde i vilken anslutande gång
och cykelväg ses över för att möte framtida behov. I det beskrivs även nya 
förutsättningar för cykelparkering och busshållplats. Arbetet med detaljplanen och 
eventuella investeringar i cykelparkering ochfeller busshållplats kommer att 
samordnas. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Kollektivtrafikförvaltningen, under varumärket VL, använder den bullhållplats som 
finns markerad i bild 1 frekvent. Enligt förvaltningen har busshållplatsen blivit 
mycket populär i samband med tätare busstrafik till Västerås. 

Både Sala kommun och Kollektivtrafikförvaltningen ser positivit på bussresandets 
utveckling och är båda medvetna om att utformingen av busshållplatsen, och 
tillhörande cykelparkering, inte har klarat den ökade populariteten. 

Busshållplatsen är prioriterad både för Sala kommun samt 
Kollektivtrafikförvaltningen varför nedanstående förslag på åtgärder föreslås. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
För detta medborgarförslag föreslås samma förslag på åtgärder som för tidigare 
medborgarförslag. 

l samråd med Kollektivtrafikförvaltningen samt detaljplaneupprättare föreslår 
tekniska kontoret att ett helhetsgrepp tas för området kring busshållplatsen. 
Inkluderat i detta är anslutningen till gång- och cykelbanan, cykelparkeringen, 
gången till busshållplatsen, ståytan vid busshållplatsen samt väderskydd mm på 
busshållplatsen. Tillgänglighet och användarvänlighet är ledord i detta arbete. Detta 
för att öka attraktiviteten för dagligt resande med buss, främst mellan Västerås och 
Sala. 

EKONOMI OCH FÖRSLAG TILL TIDPLAN 
För detta medborgarförslag föreslås samma ekonomiska förutsättningar och tidplan 
som för tidigare medborgarförslag. 

För att Sala kommun ska kunna söka medfinansiering från Trafikverket för åtgärder 
på busshållplatsen (kollektivtrafikåtgärder) krävs att en projektering har 
genomförts i vilken en kalkyl för projektet har räknats fram. 

För projektering krävs att kommunstyrelsen avsätter 300 000 kr till tekniska 
kontoret för framtagande av arbetshandlingar och kalkyl. 

Under förutsättning att tekniska kontoret beviljas medel för projektering kan 
arbetshandlingar och kalkyl tas fram innan oktober 2015. I oktober 2015 inlämnas 
en ansökan till Trafikverket (via Kollektivtrafikförvaltningen) för medfinansiering 
för byggnation av projektet. Kommunen måste då avsätta medel (troligen minst 50 
o/o av kalkylad kostnad) för att Sala kommun under 2016 ska kunna genomföra 
projektet. I det fall medfinansiering uteblir krävs att Sala kommun avsätter hela den 
kalkylerade kostanden för att projektet ska kunna genomföras. 
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Medborgarförslag 

Datum: 2014-11-20 

Kommunfullmäktige 

Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BlANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

Namn: Mikael Toner Svante Wiklund 
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Telefon: 0224-12458 0224-136 37 

Förslagets rubrik: 
Bättre busshållplatser- börja vid Vattentornet 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Vi hemställer att busshål lplatsen "Nya Vat tentornet", (belägenhet enligt bilaga) byggs om till en modern 
hBllplats, med adekvat kantstenshöjd , dito kontraststenläggning och belysning i och utanför väderskydd, 

l 
som gör hållplatsen trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter. Ilelysningen kan lämpligen utgöras av 
moderna LED - lampor med intelligent styrning för opt imering av säkerh et och energ i prestanda . 
Samtidigt utökas cykelparkeri ngen, som kan sägas vara en pendlarparkering. Ans lutande gångvägar utökas 

och ges en lutning som är anpassad f ör rörelsehind rade. 

Hållplatsen är en av stadens mest trafi kerade; ett betydande antal resande pendlar till arbete och 
utbi ldning , främst med Västeråslinjerna. Hållplatsen är idag inte acceptabel ur ti l l gänglighetssynpunkt . 
Hållplatsen lutar f rån vägmitt, v ilke t medför att även lätt r ö relsehindrade har betydande s vå righeter a tt 
stiga på bussen, även om maximal sänkning av bussens högersida görs. 

Vidare är hållplatsutrymmet int e anpassad till dagens bussar som vanligen är cirka 15 meter långa. 
Även sett ur vägtrafikens synvinkel behövs en omdaning av hållplatsen , eftersom bussarna inkräktar cirka 
t vå meter p å k örbanan . 

Fler exempel finns i v å r stad på busshållpl atser som i nte l ever upp till dagens krav på tilgä nglihet och 
säk e rhet .Vå rt förslag ä r att hå llplatsen Nya Vattentornet får bl i den första i raden av förbättringar för 
bussresenäre rna . 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personu ifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hems da. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Box 304 
733 25 Sala 

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

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

www.sala.se 

Virve Svedlund 

Kommunfullmäktiges sekreterare 
virve.svedlund@sala.se 

D1rekt : 0224-74 70 11 
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Bilaga KS 2015/52/1 

Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2015-03-10 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

1 SKL- Cirkulär 15/7 Budgetförutsättningar för åren 2015-2018 
2 Företagarcentrum-protokoll från styrelsemöte 2015-11-27 
3 Landstinget Västmanland - presentation av Liv och hälsa ung 2 O 14 
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