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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde  
2021-02-17 
 
Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden:  
 
1 SKR - Cirkulär 21:06, Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av 
Covid-19 

2 SKR - Cirkulär 21:08, Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning  enligt BEA- och BAL-avtalen samt 
BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 

3 SKR - Cirkulär 21:09, Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20 

4 SKR - Cirkulär 21:10, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning – BUI 20 

5 Protokoll, Norra Västmanlands samordningsförbund 2020-11-19 
6 Protokoll från styrelsemöte med Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 

2020-12-04 
7 Protokoll styrelsemöte Salabostäder AB, 2021-01-28 
8 Skrivelse från PRO Ranstaorten 2021-01-22 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 21:06 

Diarienr: 21/00104 

Handläggare: Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 

Ämnesord: Allmänna bestämmelser, avstängning, pandemi, epidemi, 

smittspridning, Covid-19 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Extern medverkan:   

Datum: 2021-01-20 

Mottagare: Kommunstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation 

Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 

förhindra spridning av Covid-19. 

Ersätter:  

Bilagor: Förhandlingsprotokoll 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med 

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om att 

förlänga undantaget från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte 

att förhindra spridning av Covid-19.  

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR 21:06 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 
 

Kommunstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation 

Arbetsgivarpolitik 
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Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 

förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med 

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om 

förlängning av undantaget från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i 

syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus. Överenskommelsen 

är tidsbegränsad och gäller till och med 2021-06-30. Parterna kan förlänga 

överenskommelsen vid behov.  

Sedan tidigare har överenskommelsen träffats med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet, OFR Allmän kommunal verksamhet samt 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Se cirkulär 21:03.  

OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård samt OFRs förbundsområde Läkare har 

valt att inte förlänga den tidigare överenskommelsen.  

Bakgrund   

Centrala parter har träffat en förlängning av tidigare överenskommelse mot bakgrund 

av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra 

smittspridning av Covid-19. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 

arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan 

arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning 

avsevärt.   

Parterna tar därigenom ansvar för en åtgärd som även fortsatt kan minska 

smittspridning av coronaviruset.  
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Innebörden av överenskommelsen  

Enligt Allmänna bestämmelser (AB) §10 mom.4, finns det möjlighet att stänga av en 

arbetstagare för att förhindra att smitta sprids på arbetsplatsen. Innan en avstängning 

sker ska arbetsgivaren genomföra en överläggning med berörd arbetstagarorganisation 

enligt AB §10 mom.7.   

Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning som görs 

i syfte att förhindra spridning av Covid-19 utan föregående överläggning med berört 

fackförbund. Detta innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut om avstängning snabbare 

än i normala fall.   

Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom 

fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att 

begära överläggning inom sju dagar från det att informationen från arbetsgivaren 

mottogs, om de ser skäl till det.   

Observera att bestämmelsen i AB § 10 gäller i övriga delar.   

Observera att för arbetstagarorganisationer som inte är del av denna 

överenskommelse, gäller överläggningsskyldighet för arbetsgivare vid avstängning 

enligt AB § 10 mom.7. Överläggningen om avstängning på grund av misstänkt Covid- 

19 behöver genomföras skyndsamt mot bakgrund av risken för smitta av en 

allmänfarlig sjukdom. Arbetsgivaren kan fatta och verkställa beslut innan 

överläggningsskyldigheten fullgjorts om synnerliga skäl föranleder det.   

Följande gäller vid avstängning för att förhindra spridning av Covid-19   

Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren 

hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. 

Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller 

arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om så krävs.   

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En 

avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska 

arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med 

kort varsel avbryta en avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete. 

Arbetstagare som befaras vara smittad av Covid-19 ska enligt rekommendation från 

myndigheter söka kontakt med hälso- och sjukvård för provtagning. Avstängning 

avbryts vanligtvis då arbetstagaren uppsökt vårdkontakt. På Försäkringskassans 

hemsida finns mer information om smittbärarpenning.  

Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras 

som sjukledighet. Sjuklön utgår då som vanligt för de första 14 dagarna och ett 

karensavdrag ska göras. Från och med dag 15 i sjukperioden kan arbetstagaren få 

sjukpenning från Försäkringskassan. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

 

Jeanette Hedberg 

 

 Carola Lundberg 

 

Bilaga:  

Förhandlingsprotokoll 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 21:08  

Diarienr: 21/00111  

Handläggare: Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 

Ämnesord: Allmänna bestämmelser, avstängning, pandemi, epidemi, 

smittspridning, Covid-19, BEA, BUI, BAL 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Extern medverkan:   

Datum: 2021-01-20 

Mottagare: Kommunstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation 

Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- 

och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra 

spridning av Covid-19 

Ersätter:  

Bilagor: Förhandlingsprotokoll 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med 

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om 

förlängning av undantaget från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt 

BEA-avtalen, BAL-avtalen och BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av 

Covid-19.  

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 
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Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 

BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra 

spridning av Covid-19 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med 

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om 

förlängning av undantaget från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt 

BEA-avtalen, BAL-avtalen och BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av 

Covid-19. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2021-06-30. 

Parterna kan förlänga överenskommelsen vid behov.  

Överenskommelsen har sedan tidigare träffats med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet, OFR Allmän kommunal verksamhet samt 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.  

Bakgrund   

Centrala parter har träffat en förlängning av tidigare överenskommelse mot bakgrund 

av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra 

smittspridning av Covid-19. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 

arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan 

arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning 

avsevärt.   

Parterna tar därigenom ansvar för en åtgärd som även fortsatt kan minska 

smittspridning av coronaviruset.  
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Innebörden av överenskommelsen  

Enligt BEA-avtalen, BAL-avtalen och BUI T, finns det möjlighet att stänga av en 

arbetstagare för att förhindra att smitta sprids på arbetsplatsen. Innan en avstängning 

sker ska arbetsgivaren enligt avtalen genomföra en överläggning med berörd 

arbetstagarorganisation.   

Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning som görs 

i syfte att förhindra spridning av Covid-19 utan föregående överläggning med berört 

fackförbund. Detta innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut om avstängning snabbare 

än i normala fall.   

Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom 

fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att 

begära överläggning inom sju dagar från det att informationen från arbetsgivaren 

mottogs, om de ser skäl till det.   

Observera att bestämmelse om avstängning i nämnda avtal gäller i övriga delar.   

Observera att för arbetstagarorganisationer som inte är del av denna 

överenskommelse, gäller överläggningsskyldighet för arbetsgivare vid avstängning 

enligt bestämmelser i nämnda avtal. Överläggningen om avstängning på grund av 

misstänkt Covid-19 behöver genomföras skyndsamt mot bakgrund av risken för smitta 

av en allmänfarlig sjukdom. Arbetsgivaren kan fatta och verkställa beslut innan 

överläggningsskyldigheten fullgjorts om synnerliga skäl föranleder det. 

Följande gäller vid avstängning för att förhindra spridning av Covid-19   

Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren 

hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. 

Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller 

arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om så krävs.   

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En 

avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska 

arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med 

kort varsel avbryta en avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete. 

Arbetstagare som befaras vara smittad av Covid-19 ska enligt rekommendation från 

myndigheter söka kontakt med hälso- och sjukvård för provtagning. Avstängning 

avbryts vanligtvis då arbetstagaren uppsökt vårdkontakt. På Försäkringskassans 

hemsida finns mer information om smittbärarpenning.  

Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras 

som sjukledighet. Sjuklön utgår då som vanligt för de första 14 dagarna och ett 

karensavdrag ska göras. Från och med dag 15 i sjukperioden kan arbetstagaren få 

sjukpenning från Försäkringskassan. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

 

Jeanette Hedberg 

 

 Carola Lundberg 

 

Bilaga:  

Förhandlingsprotokoll 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 21:09 

Diarienr: 21/00142 

Handläggare: Karin Nordin SKR 

Vincent Paciello Lundvall SKR 

Ann-Sophie Nykrans Svedhem SKR 

Joakim Rydvall Sobona 

Ghazal Hernesten Sobona 

 

Ämnesord: Arbetsgivarfrågor; Arbetsmarknad; Avtalsrörelse; 

Kollektivavtal, Kommunal, OFR AKV, BAL 20 

Kommunal och OFR AKV, Redogörelsetext BAL 20, 

Arbetsmarknadspolitik, Arbetsmarknadspolitiska 

insatser, Arbetslöshet, Väg in på arbetsmarknaden 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Extern medverkan:   

Datum: 2021-01-29 

Mottagare: Kommunstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation 

Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20 

Ersätter:   

Bilagor: BAL 20 Kommunal och OFR AKV 

Redogörelsetext avseende förändringar i BAL 20 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal 

verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet).  

Avtalet ersätter de två BAL T 17, i lydelse 2019-01-01, tecknade med ovan nämnda 

motparter och gäller tillsvidare från och med den 1 december 2020 med en ömsesidig 

uppsägningstid om tre kalendermånader. 
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Rekommendation till beslut  

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Karin Nordin SKR 
Vincent Paciello Lundvall SKR 
Joakim Rydvall Sobona 
Ghazal Hernesten Sobona 
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Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20 

Två likalydande avtal, benämnda BAL T 17, tecknade med två centrala motparter har 

ersatts av ett avtal, BAL 20. Bokstaven T har tagits bort ur avtalets namn men BAL 20 

är fortfarande ett tillsvidareavtal. Nedan redogörs för förändringar i avtalet i 

punktform. För en mer utförlig redovisning av förändringar i avtalet, se 

redogörelsetext i bilaga till detta cirkulär. 

 BAL 20 gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas 

branschavtal. 

 De särskilda ersättningarna i avtalet räknas upp. Ersättning för obekväm 

arbetstid räknas upp per 2021-04-01 med 3,0 procent samt per 2022-04-01 

med 2,4 procent. Ersättning för förskjuten arbetstid och färdtid räknas upp per 

2020-12-01 med 2,0 procent, per 2021-04-01 med 2,0 procent samt per 2022-

04-01 med 1,4 procent. 

 Där så är relevant för BAL-avtalet har ändringar i Allmänna bestämmelser 20 i 

lydelse 2020-11-01 förts in i bestämmelser i BAL som har motsvarande 

innehåll. 

 I avtalet har vissa redaktionella och förtydligande ändringar genomförts bland 

annat med anledning av att Kommunals och OFR AKVs avtal ensats till ett 

avtal. 

I bilagor till detta cirkulär finns avtalet BAL 20 med Kommunal och OFR AKV samt 

redogörelsetext för förändringar i avtalet.  

Rekommendation till beslut  

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör 

kommun, region, kommunalförbund besluta, med anledning av träffad BAL 20 med 

Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal 

verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2020-12-01, 
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att anta BAL 20, samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - 

LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Niclas Lindahl 

 

 Karin Nordin 

 

Bilagor:  

BAL 20 med Kommunal och OFR AKV 

Redogörelsetext avseende förändringar i BAL 20 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 21:10 

Diarienr: 21/00143 

Handläggare: Karin Nordin SKR 

Vincent Paciello Lundvall SKR 

Ann-Sophie Nykrans Svedhem SKR 

Joakim Rydvall Sobona 

Ghazal Hernesten Sobona 

 

Ämnesord: Arbetsgivarfrågor; Arbetsmarknad; Avtalsrörelse; 

Kollektivavtal, Kommunal, BUI 20 Kommunal, 

Redogörelsetext BUI 20, Arbetsmarknadspolitik, 

Arbetsmarknadspolitiska insatser, Arbetslöshet, Väg in 

på arbetsmarknaden 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Datum: 2021-01-29 

Mottagare: Kommunstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation 

Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 

introduktionsanställning – BUI 20 

Bilagor: BUI 20 Kommunal 

Redogörelsetext avseende förändringar i BUI 20 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för 

arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet. 

Avtalet ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01, och gäller tillsvidare från och med 

den 1 december 2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader. 

Rekommendation till beslut  

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Karin Nordin SKR 
Vincent Paciello Lundvall SKR 
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Ghazal Hernesten Sobona 
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Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 77 00, servicetelefon 08-452 75 20 
Org nr: 556604-9167, kontakt@sobona.seFel! Ogiltig 
hyperlänkreferens., www.sobona.se 

 

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 

introduktionsanställning – BUI 20 

BUI 20 ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01. Bokstaven T har tagits bort ur 

avtalets namn men BUI 20 är fortfarande ett tillsvidareavtal. Nedan redogörs för 

förändringar i avtalet i punktform. För en mer utförlig redovisning av förändringar i 

avtalet, se redogörelsetext i bilaga till detta cirkulär. 

 BUI 20 gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas 

branschavtal. 

 De särskilda ersättningarna i avtalet räknas upp. Ersättning för obekväm 

arbetstid räknas upp per 2021-04-01 med 3,0 procent samt per 2022-04-01 

med 2,4 procent. Ersättning för förskjuten arbetstid, färdtid samt jour och 

beredskap räknas upp per 2020-12-01 med 2,0 procent, per 2021-04-01 med 

2,0 procent samt per 2022-04-01 med 1,4 procent. 

 Där så är relevant för BUI-avtalet har ändringar i Allmänna bestämmelser 20 i 

lydelse 2020-11-01 förts in i bestämmelser i BUI som har motsvarande 

innehåll. 

 I avtalet har vissa redaktionella och förtydligande ändringar genomförts. 

I bilagor till detta cirkulär finns avtalet BUI 20 med Kommunal samt redogörelsetext 

för förändringar i avtalet.  

Rekommendation till beslut  

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör 

kommun, region, kommunalförbund besluta, med anledning av träffad BUI 20 med 

Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2020-12-01, 

att anta BUI 20, samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - 

LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

 

Niclas Lindahl 

 

 Karin Nordin 

 

Bilagor:  
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Dalabanans 
Intressenter

Styrelsemöte 4 december



Infram
Infram-LIVE 5 oktober 2020, digitalt  

• Finns nu upplagd på Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=DddLRZb4H4I

• Transportforum 2021 blir istället 2022

• Ny Inframdag för våren 2021 är ej planerad än

https://www.youtube.com/watch?v=DddLRZb4H4I


Filmer om Dalabanan 

• Ny idé – skapa konto på 
Instagram. 

• Låt affärsresenärer, företag, 
industri och övriga resenärer 
använda kontot under en viss tid 
(dagar/vecka)

• Dokumentera resan längs 
Dalabanan

• Se rekryteringslots 
Instagramsida.



Verksamhetsplan 2021

• Styrelsemöten för 2021 ligger 
med aktiviteter för varje möte

• Varje möte är kopplat till läget i 
transportpolitiken – arbetet med 
ny nationell plan

• Innehåller prioriterade 
satsningar och vision.



Möte med SJ AB:s 
affärschef Martin 
Drakenberg

• Har tappat 90 % av sina 
resenärer

• Infasningen av nya tågset kan bli 
försenad. Tidigast 2023

• Man vill se ett gemensamt 
biljettsystem. Tänk större, koppla 
biljetterna med teater, konserter, 
hotell etc. kan göra att man 
väljer tåg istället för bil



SJ fortsättning

• Högre hastigheter på banan 
skulle ge fler resenärer

• Önskvärd utveckling –
dubbelspår

• Borlänge-Uppsala 89 minuter –
med motorvagnar som kan 
framföras snabbare än lokdraget 
och som accelererar och 
bromsar snabbare, är det möjligt 
att hitta minuter som saknas!



SJ fortsättning

• Vi behöver trycka på miljönyttan 
och hållbara transporter

• Hemvändare

• Industrin i vår region

• Vill hjälpa till med uppdatering 
av material och siffror



Läget i 
transportpolitiken

• Inriktningsunderlaget är 
fortfarande ute på remiss, fram 
till 29 januari 2021

• Infram kommer svara på 
remissen – förankring med de 
fyra ordförandena kommer ske 
inom kort

• Efter remisstiden kommer 
arbetet med en 
infrastrukturproposition 
påbörjas på 
infrastrukturdepartementet



Mötestider 2021

• Styrelsemöte Fredag 29 januari, kl. 
10.00-12.00, Teams 

• Föreningsstämma och konstituerande 
styrelsemöte Fredag 23 april, kl. 
10.00-14.00, Teams, (Borlänge?) 

• Styrelsemöte Fredag 4 juni, kl. 10.00-
14.00, Teams 

• Styrelsemöte Fredag 1 oktober, kl. 
10.00-14.00 

• Styrelsemöte Fredag 3 december, kl. 
10.00-14.00 



Paket för Dalabanan

• Fortfarande i ett initialt skede

• Mycket är uppkastat men vi har 
identifierat samarbeten, underlag och 
aktiviteter vi behöver

• Visit dalarna är en viktig aktör, stort 
intresse av att vara med i arbetet

• SJ är öppet för ett tätare samarbete

• Pendlarstatistiken – ta del av Region 
Dalarnas siffor när de är klara

• Motsvarande behövs för Västmanland 
och Uppsala län.

• Följ planerna på den Interregionala 
trafiken på Dalabanan 

• Behov finns av ny resvaneundersökning



Paket för Dalabanan

• Stå fast vid tidigare uppsatta mål! 

• 89 minuter Borlänge – Uppsala

• Ett tåg i timmen

• 20 % ökad godstrafik

• Mötesstationer - ESIK

• Generellt:

• Allmän upprustning av banan

• Utbyggnad av pendlarparkeringar

• Ta ställning till hur dalabanan ska 
prioritera dubbelspårstankarna Falun 
- Borlänge



Paket för Dalabanan 
fortsättning

• Hur kan vi samarbeta med 
Inlandsbanan?

• Hur kan vi använda oss av resultatet i 
Mellansvenska handelskammarens 
nya rapport



                                    

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, Uppsala, Älvdalen 

Intresseföreningens kansli Dalabanans Intressenter, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge, 0243-24 80 49 

E-post: eva.mikkelsen@fbregionen.se, Organisationsnummer: 802415–7052, Bankgiro: 5697–4108 

www.dalabanan.com 

      2020-11-12
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  Till   Kommunstyrelsen i Sala. 

 

Ärende:  Byggnation i Ransta. 

Bältarhagen i Ransta har  dykt upp som ett viktigt ärende i Sala Kommun, PRO – 
Ranstaorten vill att kommunen istället  högprioriterar Trygghetsboendet i 
Ransta.  

Ranstaborna tycker givetvis om att orten utvecklas med fler individer men det 
behöver inte betyda att Bältarhagen börjar bebyggas nu, istället skulle ett 
seniorboende norr om affären lösgöra en mängd färdiga villor att flytta in i , 
enär Trygghetsboendet skulle bli fullbelagt av villaägande pensionärer som 
stortrivs på orten och väldigt gärna vill bo kvar här men som inte orkar med att 
ansa sina tomter som de gjort i arbetsför ålder.  Det är fler saker som gör att 
trivselfaktorn är stor på orten, en mycket serviceinriktad Tempo-butik, en 
arrangemangsengagerad Hembygdsförening och inte minst den mycket 
produktiva PRO –föreningen som håller igång sina 200 medlemmar på en 
mängd olika sätt.      Redan i december 2017  gjordes en marknads-
undersökning om intresset för seniorboendet och den visade att boendet blir 
fullbelagt direkt. Det är också så att pensionärer från närliggande kommun-
delar p.g.a. den höga trivselfaktorn vill flytta hit till Trygghetsboendet. 

Med dessa rader är det från PRO´s sida helt klart att Trygghetsboendet bör 
byggstartas omgående eftersom 100 procentig beläggning är garanterad.        
Detta innebär inte att Bältarhagen ska läggas ner utan bara skjutas på 
framtiden några år.  

 

Med hopp om att spaden sätts i jorden redan under 2020. 

 

   PRO  Ranstaorten  1 december 2020 

 

   Ordf. Hans Falk 
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