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Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Glenn Andersson (S) 
Amanda Lindblad (S) 
Alette Marie Lindgren (S) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 
Monica Fahrman (MP) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Eriksson (C) 
Elisabet Pettersson (C) 
Peter Molin (M) 
Michael PB Johansson (M) 
Lars Al derfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 

Alaittin Temur (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
johanna Ritvadatter (V) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Allan Westin (M) 
Andreas Weiborn (M) 
Ragge jagera (SD) 

ej§ 52 p g a jäv 

kl13.30-15.30 

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Magnus Gunnarsson, enhetschef miljöenheten 
Lars-Göran Carlsson, förhandlare 
Tommy Levinsson, Kollektivtrafiknämnden i Västmanland 
Maria Linder, Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland 
Eva-Marie Larsson, planarkitekt 
Anders Johansson, samhällsplanerare 
Bo Söderlund, räddningschef 
J il! Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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§so 

SALA 
KOMMUN 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista 

11 Inrättande av nytt kultur- och fritidskontor 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§51 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Dnr 2013/113 

Avgifter enligt Alkohollagen (2010:1622) samt Tobakslagen 
(1193:581) 

INLEDNING 
Förslag om nya ansöknings- och tillsynsavgifter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/47/1, SBU § 12 
Bilaga KS 2013/47/2, samhällsbyggnadskontorets förslag till nya avgifter 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2013-02-12, § 12 

Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa förslag till nya avgifter enligt Alkohollagen (2010:1622) och Tobaks
lagen (1193:581), Bilaga KS 2013/4 7/2, att gälla från och med den l maj 2013, samt 
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig justering av avgifterna vid 
ändring av prisbasbelopp. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa förslag till nya avgifter enligt Alkohollagen (2010:1622) och Tobaks
lagen (1193:581), Bilaga KS 2013/47 j2, att gälla från och med den l maj 2013, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig justering av avgifterna vid 
ändring av prisbas belopp. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§52 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Utredning och yttrande om tobakstillsyn 

INLEDNING 

Dnr 2013/37 

Begäran från justitieombudsmannen (JO] om yttrande över inkommen anmälan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/48/1, skrivelse från jO 
Bilaga KS 2013/48/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 

Jäv 
Alaittin Temur (S] deltar ej i ärendets handläggning med anledning av jäv. 

Magnus Gunnarsson föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig till justitieombudsmannen i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 
skrivelse, Bilaga KS 2013/48/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig till justitieombudsmannen i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 
skrivelse, Bilaga KS 2013/48/2. 

Utdrag 

justitieombudsmannen 
samhällsbyggnadskontoret, 
Magnus Gunnarsson 
Berit Lindqvist 

Hf /1)(}3dF 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n de 
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§53 

SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

!<OM MUN 
Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Dnr 2013/48 

Driftentreprenad av Bryggeriets vård- och omsorgs boende; 
förlängning av avtal 

INLEDNING 
Avtalet med Attenda Care AB har giltighetstid 2010-01-01--2013-12-31 med rätt 
för beställaren att förlänga avtalet ytterligare två år med oförändrade avtalsvillkor, 
om inte avtalet av någondera parten sägs upp nio månader innan avtalstidens ut
gång. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/34/1, VON§ 5 förslag om förlängning av avtal 
Ledningsutskottets beslut 2013-02-12, § 30 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med gällande avtal utnyttja kommunens rätt att förlänga nuvarande 
avtal i ytterligare två år med oförändrade avtalsvillkor. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med gällande avtal utnyttja kommunens rätt att förlänga nuvarande 
avtal i ytterligare två år med oförändrade avtalsvillkor. 

Utdrag 

vård- och omsorgsförvaltningen, 
Klas-Göran Gidlöf 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n de 
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§54 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Bidrag till studieförbund; grundbidrag 

INLEDNING 

Dnr 2013/31 

Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund. Bidraget till studieförbunden 
grundas på tre olika verksamhetsområden- studiecirkel, kulturprogram eller annan 
folkbildningsverksamhet Bidraget delas i tre delar: grundbidrag- del av anslaget 
som fördelas på basis av ingångsvärdet från året innan, volymbidrag-del av 
anslaget fördelat efter antalet deltagartimmar senast avslutade verksamhetsår- och 
målgruppsbidrag-del av bidraget som fördelas efter målgrupper. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/32/1, skrivelse 2013-02-01 från kultur och fritidsenheten 
Bilaga KS 2013/32/2, fördelningsmodell 
Ledningsutskottets beslut 2013-02-12, § 31 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
<ill, i enlighet med Bilaga KS 2012/32/1-2, godkänna förslag till bidrag till 
studieförbunden. 

Carola Gunnarsson (C), Hanna Westman (SBÄ) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att, i enlighet med Bilaga KS 2012/32/1-2, godkänna förslag till bidrag till 
studieförbunden. 

Utdrag 

kultur- och fritidsutskottet 
kultur- och fritidsenheten, Roger Nilsson 

Et p 13 t:3c-1 

Utdragsbestyrkande 
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§55 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Dnr 2010/21 

Remiss från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt 
om förslag till arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor 
samt behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 

INLEDNING 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har för samråd översänt 
Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor samt Behovs
bedömning av miljökonsekvens beskrivning. Remissen berör i första hand hur 
arbetet ska utföras hos Vattenmyndigheten och om det finns ytterligare frågor 
som behöver beaktas i Vattenmyndighetens arbete. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/38/1, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 
Bilaga KS 2013/38/2, missiv från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vatten
distrikt 
Ledningsutskottets beslut 2013-02-19, § 41 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vatten
distrikt. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vatten
distrikt. 

Utdrag 

Vattenmyndigheten Norra Östersjön, Länsstyrelsen Västmanland län 
samhällsbyggnadskontoret, Gunnar Larsson för kännedom 

Eyt 13C ::Yl'.) 

Ut d r ags bestyrka n d e 
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§56 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Dnr 2010/97 

Remiss från Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt om 
förslag till arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor samt 
behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 

INLEDNING 
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har för samråd översänt Arbets
program med tidtabell och översikt av väsentliga frågor samt Behovsbedömning av 
miljökonsekvensbeskrivning. Remissen berör i första hand hur arbetet ska utföras 
hos Vattenmyndigheten och om det finns ytterligare frågor som behöver beaktas i 
Vattenmyndighetens arbete. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/39/1, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 
Bilaga KS 2013/389/2, missiv från Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 
Ledningsutskottets beslut 2013-02-19, § 42 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 

Utdrag 

Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen Västernorrland 
samhällsbyggnadskontoret, Gunnar Larsson för kännedom 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§57 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Dnr 2012/410 

Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till änd
ringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting; ytt
rande 

INLEDNING 
Syftet med förslaget är att minska inkomstutjämningens eventuella effekter på till
växten genom att reducera marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och 
landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift 

Beredning 
Bilaga KS 2013/46/1, yttrande från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/46/2, remiss från Finansdepartementet 
Ledningsutskottets beslut 2013-02-19, § 43 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka förslaget då det i huvudsak överensstämmer med Utjämningskommit
tens förslag, 
att ställa sig bakom förslag till skrivelse daterad 2013-02-14, Bilaga KS 2013 j 46/1, 
samt 
att översända skrivelsen som Sala kommuns remissvar till Finansdepartementet. 

Hanna Westman (SBÄ} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka förslaget då det i huvudsak överensstämmer med Utjämningskommit
tens förslag, 

att ställa sig bakom förslag till skrivelse daterad 2013-02-14, Bilaga KS 2013/46/1, 
samt 

att översända skrivelsen som Sala kommuns remissvar till Finansdepartementet. 

Utdrag 

Finansdepartementet, 
enheten för kommunal ekonomi 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§58 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

D nr 2013/25 

Kompletteringsval 

INLEDNING 
• Val av representant i Vänortsföreningen Sala-Pao efter Eva Törnblom (S] 

inget förslag för närvarande 

• Val av ledamot i Sala Hembygds- och fornminnesförening efter Amanda 
Lindblad (S] 
inget förslag för närvarande 

• Val av representant i Vänortsföreningen Sala-Vändra efter Åke Hedvall (S] 
inget förslag för närvarande 

• Val av ersättare i Sala-H e by Ideforum efter Lottajohansson Arnqvist (S] 
inget förslag för närvarande 

• Val av kommunens representant i Måns O Is Sällskapets interimstyrelse 
förslag: Viktor Kärvinge (5) 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Viktor Kärvinge (S] till representant i MånsOls Sällskapets interimstyrelse. 

Utdrag 

MånsOls Sällskapet 
Viktor Kärvinge 

{;tf 16v}(!j-

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§59 

Justerandes sign 

Löneöversyn 2012 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Information från personalkontoret om Löneöversyn 2012. 

Beredning 
Lars-Göran Carlsson informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Lars-Göran Carlsson 

1'l.n /S u"3?;f er 

Utdragsbestyrkande 
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§ 60 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Plan för Sala stad; beslut om utställning 

INLEDNING 

Dnr 2006/115 

Fördjupning av översiktsplanen för Sala stad. Beskrivning av "Framtidsbild 2024-
Unik och attraktiv småstad" och hur framtidsbilden ska förverkligas. Planen har 
varit utsänd på samråd. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/49/1, planförslag 
Bilaga KS 2013 j 49/2, miljökonsekvensbeskrivning 
Bilaga KS 2013/49/3, planeringsförutsättningar 
Bilaga KS 2013/49/4, Sala tätorts grönstruktur 
Bilaga KS 2013/49/5, kartor 
Bilaga KS 2013/49/6, samrådsredogörelse 

Eva-Marie Larsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
ställa ut Plan för Sala stad. 

Carola Gunnarsson (C), Hanna Westman (SBÄ), Gunnel Söderström (V) och Monica 
Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
ställa ut Plan för Sala stad. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

f:,; //J ,. ·? ~·~ ;::..yJ /5(/.,S(/.~) 

Utdragsbestyrkande 
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§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Dnr 2013/111 

Remiss från Miljödepartementet om prövning enligt miljöbalken 
avseende bekämpning av stickmyggor i Dalälvens översvämnings
våtmarker 

INLEDNING 
Sala kommun har fått en remiss från Miljödepartementet avseende ansökan om 
spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av stickmyggor i 
Nedre Dalälvsområdet under 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/50/1, förslagtill yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/50/2, remiss från Miljödepartementet 

Anders Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig till Miljödepartementet i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2013/50/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig till Miljödepartementet i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2013/50/1. 

Utdrag 

Miljödepartementet, Ulrika Agerskans 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Anders Johansson för kännedom 

!.i f/l u< ~ (!,:,: t:, .'<f i ,) ·~ ,_j 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 62 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Dnr 2013/19 

Utredning angående alternativa driftformer för räddningstjänst
"Räddningstjänstens framtida utveckling" 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen har i samband med beslutet om strategisk plan för 2013-2015 
även beslutat att frågan om räddningstjänstens framtida utveckling ska utredas. Sala 
kommun har idag ett räddningstjänstavtal tillsammans med H e by kommun. Detta 
avtal har sagts upp och löper ut 2013-12-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/45/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
"Räddningstjänstens framtida utveckling" 
Bilaga KS 2013/45/2, skrivelse från räddningstjänsten Sala-Heby
minnesanteclmingar 
Ledningsutskottets beslut 2013-02-12, § 34 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. Bo Söderlund deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fortsätta bedriva räddningstjänsten i den form som den bedrivs idag, 
att teckna nytt avtal med H e by kommun, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja rekrytering av ny 
räddningschef 

Ulrika Spårebo (S), Hanna Westman (SBÄ), Gunnel Söderström (V), Monica Fahrman 
(MP), Carola Gunnarsson (C), Peter Molin (M), Lars Al derfors (FP) och Eva Axelsson 
(KD) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fortsätta bedriva räddningstjänsten i den form som den bedrivs idag, 

att teckna nytt avtal med H e by kommun, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja rekrytering av ny 
räddningschef. 

Utdrag 
räddningstjänsten, Bo Söderlund 
kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre 
personalkontoret 
H e by kommun för kännedom 

r~._ ) 1.? {/~'c K Llf .. ,; ·/ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 63 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Information från Regionala kollektivtrafiknämnden i Västmanland 

INLEDNING 
Information och diskussion kring Transportplan 2017 och storregionalt stamsystem 
för kollektivtrafik i framtiden. 

Beredning 
Maria Linder, förvaltningschef och Tommy Levinsson, ordförande, Regionala 
kollektivtrafiknämnden i Västmanland, informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
Regionala kollektivtrafiknämnden 

r"/ ~ (;. -;:J i) ·? /!'; t:-1) zx,<Jv,_ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 64 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-03-04 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: 

ledningsutskottet den 12 och 19 februari, kultur- och fritidsutskottet den 19 
februari, samt samhällsbyggnadsutskottet den 12 februari 2013, 

samt, 

andra särskilt förtecknade delegationsbeslut under tiden 2013-02-07 till och med 
2013-03-01. 

Justerandes sign Ut d ra g s be styrka n d e 
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