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Allan Westin (M) 

kl13.30-17.50, § 152-164 

ej§ 157 på grund av jäv 

kl13.30-17.50, § 152-164 

kl13.30-17.50, § 152-164 

ersätter Elisabet Pettersson (C) 
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Alaittin Temur (S) 
Alaittin Temur (S) 
Bo Kihlström (S) 
Andreas Weiborn (M) 

ersätter Alette-Marie Lindgren (S) § 157 
ersätter Glenn Andersson (S) § 165-170 
ersätter Monica Fahrman (MP) § 165-170 
ersätter Michael PB johanssan (M)§ 165-170 

Alaittin Temur (S) 
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Kristina Nyberg (S) 
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kl13.30-15.30 
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SALA 
KOMMUN 

§ 152 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista: 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen, fastigheten Rådmannen 6. 

Ekonomisk kontroll- och åtgärdsplan 

Utdragsbestyrkande 
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'·'"'"'' SALA 
KOMMUN 

§ 153 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/190 

Förslag om att bilda regionkommun i Västmanlands län; 
information från Landstinget Västmanland 
Beredning 
Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande, informerar. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 154 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

Ansökan om att bli vigselförrättare 

INLEDNING 

Dnr 2013/196 

Från Anna Billman har inkommit en ansökan om att bli vigselförrättare. Enligt 
praxis så anses det ej lämpligt att till vigselförrättare utse någon som har nära 
anknytning till en kommersiell verksamhet i form av hotell- och konferensverk
samhet eller liknande verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/155/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/155/2, ansökan 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-28, § 165 

Virve Svedlund föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå ansökan från Anna Billman om att bli vigselförrättare. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan från Anna Billman om att bli vigselförrättare. 

Utdrag 
Anna Billman 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Virve Svedlund för kännedom 

Ex;13vt;;o 

Utdragsbestyrkande 
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§ 155 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/230 

Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska 
kontoret 

INLEDNING 
l bokslut för 2012 begärde tekniska kontoret överföring av investeringsanslag 
till2013 på totalt 42.489 tkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-04-11, § 83, 
beviljades en överförd ram om 21.455 tkr, samt att tekniska kontoret ska redovisa 
en justerad förteckning på investeringsprojekt utifrån tilldelad ram. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/146/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-21, § 149 

Göran Åkesson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med tekniska kontorets skrivelse, Bilaga KS 2013/146/1. godkänna 
justerade investeringsprojekt utifrån tilldelad ram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med tekniska kontorets skrivelse, Bilaga KS 2013/146/1, godkänna 
justerade investeringsprojekt utifrån tilldelad ram. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret, Göran Åkesson 
ekonomikontoret, Mirjam Olsson 
Silvana Enelo-)ansson 
) uneAnn Wincent 

{If 1JCI !o 

Utdragsbestyrkande 
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§ 156 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/197 

Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö; 
instruktion till röstombud 

INLEDNING 
Respektive ägarkommuns kommunstyrelse måste fatta beslut om att utse stämmo
ombud till extra bolagsstämma samt ge instruktioner till röstombudet 

Beredning 
Bilaga KS 2013/141/1, information om ombildning av Vafab Miljö AB till kommu
nalförbund. 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-21, § 150 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att utse Per-Olov Rapp (S) till stämmoombud vid extra bolagsstämma den 13 juni 
2013, 
att instruera ombudet att rösta för att Vafab Miljö AB ombildas till ett kommunalför
bund, samt 
att uppdra till VD:n i VafabMiljö AB att skicka ut nödvändiga handlingar till ägar
kommunerna för bildandet av Kommunalförbundet VafabMiljö. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Per-Olov Rapp (S) till stämmoombud vid extra bolagsstämma för Vafab Miljö 
AB den 13 juni 2013, 

att instruera ombudet att rösta för att VafabMiljö AB ombildas till ett kommunalför
bund, samt 

att uppdra till VD:n i VafabMiljö AB att skicka ut nödvändiga handlingar till ägar
kommunerna för bildandet av Kommunalförbundet VafabMiljö. 

Utdrag 

Per-Olov Rapp 
VafabMiljö AB 

fr, 13t6 (!) 

Utdragsbestyrkande 
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§ 157 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård; avtal 

INLEDNING 

Dnr 2011/11 

Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda 2011-10-31. En projektgrupp 
utsågs från båda parter och målet för gruppens arbete var förslag till förbättrad 
resurshushållning, ta fram för- och nackdelar med olika former för gemensam drift 
samt förslag till beslut. Arbetet har pågått fram till början av maj 2012. I slutrapport
en framgår att de förslag som tagit fram bygger samtliga på en fördjupad samverkan 
och inte på någon fastare organisationsform. Fem utvecklingsområden att arbeta 
vidare med har identifierats: rehabilitering, samordning av vård-/korttidsplatser, 
familjecentral, psykiatri och missbruks- och beroendevård. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/147/1, Landstingets förslag till beslut angående gemensam drift av 
viss närsjukvård i Sala 
Bilaga KS 2013/14 7/2, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-21, § 151 

Jäv 
Alette-Marie Lindgren anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/147/2, under respektive 
utvecklingsområden, enligt följande: 
!.Rehabilitering 
att uppdra till arbetsgruppen att ta fram en processbeskrivning för samordnad 
rehabiliteringsverksamhet samt att påbörja samarbetet utifrån de förutsättningar 
som finns i dagsläget, 
att uppdra till lokalförsörjningsansvarig att föreslå gemensamma lokaler på 
sjukhusområdet med målet att samlokaliseras år 2016. 
2.Samordnade vård-korttidsplatser 
att kartlägga behovet av antalet korttidsplatser i samband med att Sala kommuns 
äldreplan revideras, bör vara klar 2014, 
att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med gemensamma 
"vård-korttidsplatser" inför beslut om ny sjukvårdsbyggnad i Sala. 
3.Familjecentral 
att uppdra till lokalförsörjningsansvariga på landstinget och Sala kommun att ta 
fram lämpliga lokaler för att snabbt kunna samlokalisera en familjecentral, 
att uppdra till respektive huvudman att ta fram avtal som reglerar samverkan 
mellan de olika parterna i en familjecentral, 
att uppdra till parterna, utifrån framtaget förslag från arbetsgruppen, att starta 
verksamheten under hösten 2013. 
4 och 5. Psykiatri- och Missbrul<s- och beroendevård 
att styrgruppen kommer att följa arbetet med att utforma lokala överenskommelser 
för att eventuellt ge salaprojektets arbetsgrupp ytterligare uppdrag. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 157 

Peter Molin (M) yrkar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/147/2, under respektive 
utvecklingsområden, enligt följande: 

m, avseende utvecklingsområde 1. Rehabilitering, uppdra till arbetsgruppen att ta 
fram en processbeskrivning för samordnad rehabiliteringsverksamhet samt att 
påbörja samarbetet utifrån de förutsättningar som finns i dagsläget, samt 

att uppdra till lokalförsörjningsansvarig att föreslå gemensamma lokaler på 
sjukhusområdet med målet att samlokaliseras år 2016. 

m, avseende utvecklingsområde 2. Samordnade vård-korttidsplatser, kartlägga behovet 
av antalet korttidsplatser i samband med att Sala kommuns äldreplan revideras (bör 
vara klar 2014), samt 

att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med gemensamma vård-korttids
platser inför beslut om ny sjukvårdsbyggnad i Sala, 

m, avseende utvecklingsområde 3. Familjecentral, uppdra till lokalförsörjningsan
svariga på Landstinget och Sala kommun att ta fram lämpliga lokaler för att snabbt 
kunna samlokalisera en familjecentral, 

att uppdra till respektive huvudman att ta fram avtal som reglerar samverkan 
mellan de olika parterna i en familjecentral, samt 

att uppdra till parterna, utifrån framtaget förslag från arbetsgruppen, att starta 
verksamheten under hösten 2013, 

m, avseende verksamhetsområden 4 och 5. Psykiatri- och Missbruks- och beroendevård, 
styrgruppen kommer att följa arbetet med att utforma lokala överenskommelser för 
att eventuellt ge salaprojektets arbetsgrupp ytterligare uppdrag. 

Utdrag 

Landstinget Västmanland 
kommunstyrelsens förvaltning, 
) uneAnn Wincent 
Silvana Enelo-jansson 
vård- och omsorgsnämnden 
vård- och omsorgsförvaltningen, 
Agneta von Schoting 

f!!. 1J(}tf 10 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 158 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/246 

Samarbetsavtal för planering av sjukhusområdet i Sala 
INLEDNING 
Samarbetet grundas på att kommunen och landstinget tillsammans planerar för 
sjukhusområdets utveckling. En övergripande överenskommelse om samarbete för 
utveckling av sjukhusområdet tecknades 2011. 

Denna överenskommelse innebär en konkretisering och en plan för hur området ska 
utvecklas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/160/1 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-28, § 167 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/160/2, missiv från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/160/3, skrivelse från Alliansen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet för att ge tekniska kontoret i uppdrag att innan beslut om 
samarbetsavtal och tecknande av köpeavtal ta fram uppgifter beskrivning i missiv, 
Bilaga KS 2013/160/2. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med följande 
ändring: ... "innan eventuellt beslut". 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons ändringsyrkan de. 

Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette-Marie 
Lindgren (S), Hanna Westman (SBÄ), Gunnel Söderström (V), Monica Fahrman (MP), 
Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Alderfors (FP), Eva Axelsson (KD) 
och Allan Westin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, samt 
bifall till Carola Gunnarssons ändringsyrkand e. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet för att ge tekniska kontoret i uppdrag att innan eventuellt 
beslut om samarbetsavtal och tecknande av köpeavtal ta fram uppgifter beskrivning 
i missiv, Bilaga KS 2013/160/2, 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvan Enelo-j ansson 
j uneAnn Wincent 
tekniska kontoret, Göran Åkesson a/. 13r:JP1() 

Utdragsbestyrkande 
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§ 159 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/259 

Yttrande angående förslag till skyddsbestämmelser för byggnads
minnesförklaring av Sala Silvergruva 

INLEDNING 
Frågan om byggnadsminnesförklaring av Sala Silvergruva väcktes första gången 
1980 genom en skrivelse från Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen. Genom 
åren har Länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen försöktgenomföra byggnadsminnes
förklaring, som under lång tid framstått som självklar ur kulturhistorisk synvinkel. 
Samtliga berörda fastigheter rymmer bebyggelse och miljöer med höga kulturhisto
riska värden. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/161/1, SBU § 49 yttrande 
Bilaga KS 2013/161/2, remiss från Länsstyrelsen 

Axel Demker föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
attyttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/161/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/161/1. 

Utdrag 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
samhällsbyggnadsenheten 
Sala Silvergruva AB 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 
Silvana Enelo-jansson 
j uneAnn Wincent 

fr f 13 tJ!;f() 

Utdragsbestyrkande 
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""1·~:,.· SALA 
KOMMUN 

§ 160 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2010/60 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen, fastigheten Rådmannen 6 

INLEDNING 
Länsstyrelsen har beslutat att upphäva detaljplan för kvarteret Rådmannen till 
den del som avser fastigheten Rådmannen 6. Kommunen har möjlighet att över
klaga beslutet till Regeringen. Överklagan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 
2013-06-10. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/29/3, beslut 2013-05-20 från Länsstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29, § 66 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att inlämna överklagan av Läns
styrelsens beslut om upphävande av detaljplan för kvarteret Rådmannen till den 
del som avser Rådmannen 6. 

Carola Gunnarsson (C), Peter Molin (M), Hanna Westman (SBÄ) och Monica 
Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
avslag på Per-Olov Rapps yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Gunnel Söderströms 
avslagsyrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att inlämna överklagan av Läns
styrelsens beslut om upphävande av detaljplan för kvarteret Rådmannen till den 
del som avser Rådmannen 6. 

Utdrag 

kommunstyrelsens ordförande 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, 
Sofia Elrud 
Länsstyrelsen Västmanlands län 

E Yp f3C6 {0 

Utdragsbestyrkande 
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§ 161 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

D nr 2012/292 

Lokal kulturplan för Sala kommun; förlängd tid för färdig
ställande 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen gav 2012-11-08, § 246, dåvarande kulturutskottet i uppdrag att 
ta fram en lokal kulturplan för Sala kommun i nära samarbete med det lokala kultur
livet. Förslag tilllokal kulturplan skulle redovisas till kommunstyrelsen senast 1 juni 
2013. 

Kultur- och fritidskontoret har inlämnat en tidplan med önskemål om att kultur
planen redovisas till kommunstyrelsen i december 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/162/1, KFU § 24- begäran om förlängd tid för färdigställande av 
lokal kulturplan 
Kultur- och fritidsutskottet 2013-04-23, § 24 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förlängd tid för färdigställandet av den lokala kulturplanen, att 
redovisas för kommunstyrelsen den 2 december 2013. 

Amanda Lindblad (S), Hanna Westman (SBÄ) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förlängd tid för färdigställandet av den lokala kulturplanen, att 
redovisas för kommunstyrelsen den 2 december 2013. 

Utdrag 
kultur- och fritidsutskottet 
kultur- och fritidskontoret 
bevakning 

(Kp /306{0 

Utdragsbestyrkande 
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§ 162 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Ekonomisk kontroll- och åtgärdsplan 

INLEDNING 

Dnr 2012/349 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-08, § 240, att tillstyrka förslag till ekonomisk 
kontroll-och åtgärdsplan, innehållande 15 punkter med åtgärder för att säkra den 
ekonomiska stabiliteten med en stark och uthållig ekonomi, klara god ekonomisk 
hushållning samt kunna klara framtida åtaganden. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/164/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka förlängning av ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan enligt punkter
na 1-5, 9,11 och 14-15 i skrivelsen, Bilaga KS 2013/164/1, attgälla till och med 
2013-12-31. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka förlängning av ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan enligt punkter
na 1-5, 9,11 och 14-15 i skrivelsen, Bilaga KS 2013/164/1, att gälla till och med 
2013-12-31. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
j uneAnn Wincent 
Silvana Enelo Jansson 
ekonomikontoret, 
Lennart Björk 
lnger Lindström 
övriga förvaltningar, kontor och nämnder 

tr:p 15{){;1[) 

Utdragsbestyrkande 
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§ 163 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun 

Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-21, § 155 
Bilaga KS 2013/140/4, underlag budgetberedning 
Kompletterande handlingar inkommer, 

Dnr 2013/219 

reviderad Bilaga KS 2013/140/2, Socialdemokraternas reviderade förslag till 
Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 
reviderad Bilaga KS 2013/140/3, beräkningsunderlag budgetramar 2014-2016, 
Bilaga KS 2013/140/5, Alliansens förslag till Strategisk plan 2014-2016 för Sala 
kommun 
Bilaga KS 2013/140/6, Alliansens beräkningsunderlag budgetramar 2014-2016 
Bilaga KS 2013/140/7, Salas Bästas förslag till Budget 2014 och Verksamhetsplan 
2015-2016 
Bilaga KS 2013/140/8, Vänsterpartiets förslag till budget och plan 2014-2016 
Bilaga KS 2013/140/9, kommentarer och yrkanden från Miljöpartiet angående 
budgetförslag 
Bilaga KS 2013/140/10, protokoll centrala samverkansgruppen 2013-05-29 
Inger Lindström och Lennart Björk deltar vid ärendets behandling. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar Socialdemokraternas reviderade förslag till Budget 2014 
och Verksamhetsplan 2015-2016. 

Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till strategisk plan 2014-2016 för 
Sala kommun,Bilaga KS 2013/140/5. 

Hanna Westman (SBÄ) föredrar Salas Bästas förslag till Budget 2014 och Verksam
hetsplan 2015-2016, Bilaga KS 2013/140/7. 

Gunnel Söderström (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till Budget 2014 och Verk
samhetsplan 2015-2016, Bilaga KS 2013/140/8. 

Monica Fahrman (MP) föredrar Miljöpartiets kommentarer och yrkanden angående 
Socialdemokraternas budgetförslag, Bilaga KS 2013/140/9. 

Kommunstyrelsens förvaltning, driftbudget/plan 

Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning år 2014 fastställs till 202.801 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 
fastställs till 196.114 tkr och år 2016 till 197.216 tkr. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning år 2014 fastställs till 202.801 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

fastställs till196.114 tkr och år 2016 till197.216 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning år 2014 fastställs till202.801 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 
fastställs till196.114 tkr och år 2016 till197.216 tkr. 

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, med
borgarkontoret år 2014 fastställs till3.525 tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2015 
fastställs till2.775 tkr och år 2016 till2.775 tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, kultur
och fritidskontoret år 2014 fastställs till100 tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, samhälls
byggnadskontoret, år 2014 fastställs till-305 tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, 
år 2015 fastställs till624 tkr och år 2016 till-1.876 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/administra
tion 2014 till280 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2015 fastställs till280 tkr 
och 2016 till430 tkr, 
i!tl fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk ser
vice 2014 till4.215 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/teknisk service 2015 fastställs till5.100 
tkr och 2016 till8.610 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
gator och vägar 2014 till1.450 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2015 fast
ställs till6.000 tkr och 2016 till6.000 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/Ge-väg 
Sätrabrunn 2014 ti111.500 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/Ge-väg SORF 
2014 till500 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverk
samhet 2014 till4.050 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2015 fastställs till1.550 
tkr och 2016 till2.150 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/Stadsparken servicebyggnad 2014 till 
5.000 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/Stadsparken enligt utredning 2015 
fastställs till 5.000 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/MånsOls-området 2015 fastställs till 
1.400 tkr och 2016 till4.200 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans 
vattensystem 2014 till2.797 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/gruvans vattensystem 2015 fastställs till 
4.000 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-verksam
het 2014 till15.950 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/VA-verksamhet 2015 fastställs till21.500 
tkr och 2016 till25.300 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 
2014 tillZOO tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2015 fastställs till450 tkr och 
2016 till125 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/lokalförvalt
arna 2014 till25.800 tkr, samt 
att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2015 fastställs till 
10.300 tkr och 2016 till 9.300 tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2014 fastställs till 
993 tkr, 
att investeringsplan för räddningstjänsten år 2015 fastställs till626 tkr och år 2016 
till4.668 tkr. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, med
borgarkontoret år 2014 fastställs till3.525 tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2015 
fastställs till2.775 tkr och år 2016 till2.775 tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, kultur
och fritidskontoret år 2014 fastställs till100 tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, samhälls
byggnadskontoret, år 2014 fastställs till-305 tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, 
år 2015 fastställs till624 tkr och år 2016 till-1.876 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/administra
tion 2014 till280 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

att investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2015 fastställs till280 tkr 
och 2016 till430 tkr, 
ill1 fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk ser
vice 2014 till4.215 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/teknisk service 2015 fastställs till5.100 
tkr och 2016 till8.610 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
gator och vägar 2014 till1.450 tkr, 
ill1 investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2015 fast
ställs till6.000 tkr och 2016 till6.000 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/Ge-väg 
Sätrabrunn 2014 till1.500 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/Ge-väg SORF 
2014 till500 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverk
samhet 2014 till4.050 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2015 fastställs till1.550 
tkr och 2016 till2.150 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/Stadsparken servicebyggnad 2014 till 
5.000 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/Stadsparken enligt utredning 2015 
fastställs till 5.000 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/MånsOls-området 2015 fastställs till 
1.400 tkr och 2016 till4.200 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans 
vattensystem 2014 till2.797 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/gruvans vattensystem 2015 fastställs till 
4.000 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-verksam
het 2014 till15.950 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/VA-verksamhet 2015 fastställs till21.500 
tkr och 2016 till 25.300 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 
2014 till 200 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2015 fastställs till450 tkr och 
2016 till125 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/lokalförvalt
arna 2014 till35.800 tkr, samt 
att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2015 fastställs till 
20.300 tkr och 2016 till9.300 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/tillagnings
kökVarmsätra, Ängshagen, Ransta, 2014 till10.000 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/tillagningskök Varmsätra, Ängshagen, 
Ransta, 2015 till10.000 tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2014 fastställs till 
993 tkr, 
att investeringsplan för räddningstjänsten år 2015 fastställs till626 tkr och år 2016 
till4.668 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Per-Olov Rapp (S) yrkar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

avslag på Carola Gunnarssons yrkande avseende tilllagningskök Varmsätra, Ängs
hagen, Ransta. 

Proposition 
Se proposition på sidan 27-28. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, med
borgarkontoret är 2014 fastställs till3.525 tkr, 

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2015 
fastställs till2.775 tkr och år 2016 till2.775 tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, kultur
och fritidskontoret år 2014 fastställs tilllOD tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, samhälls
byggnadskontoret, år 2014 fastställs till-305 tkr, 

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, 
år 2015 fastställs till624 tkr och år 2016 till-1.876 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/administra
tion 2014 till 280 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2015 fastställs till280 tkr 
och 2016 till430 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk ser
vice 2014 till4.215 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/teknisk service 2015 fastställs till5.100 
tkr och 2016 till8.610 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
gator och vägar 2014 till1.450 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2015 fast
ställs till6.000 tkr och 2016 till6.000 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/Ge-väg 
Sätrabrunn 2014 till1.500 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/Ge-väg SORF 
2014 till500 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverk
samhet 2014 till4.050 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2015 fastställs tilll.SSO 
tkr och 2016 till2.150 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoretjStadsparken servicebyggnad 2014 till 
5.000 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoretjStadsparken enligt utredning 2015 
fastställs till 5.000 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/MånsOls-området 2015 fastställs till 
1.400 tkr och 2016 till4.200 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans 
vattensystem 2014 till2.797 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/gruvans vattensystem 2015 fastställs till 
4.000 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-verksam
het 2014 till15.950 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/VA-verksamhet 2015 fastställs till21.500 
tkr och 2016 till25.300 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 
2014 till 200 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2015 fastställs till450 tkr och 
2016 till125 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/lokalförvalt
arna 2014 ti1125.800 tkr, samt 

att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2015 fastställs till10.300 
tkr och 2016 till 9.300 tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2014 fastställs till 
993 tkr, 

att investeringsplan för räddningstjänsten år 2015 fastställs till 626 tkr och år 2016 
till4.668 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

överförmyndaren. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2014 fastställs 
till3.173 tkr, samt 
att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs till 
3.173 tkr och år 2016 till3.173 tkr. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2014 fastställs 
till 3.173 tkr, samt 

att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs till 
3.173 tkr och år 2016 till3.173 tkr. 

Revision, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-mäktige 
beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till 790 tkr och år 2016 till 
790 tkr. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till790 tkr och år 2016 till 
790tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
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2013-06-04 

Bildnings- och Iärandenämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs 
till461.438 tkr, samt 
att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 
459.143 tkr och år 2016 till459.173 tkr. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs 
till461.438 tkr, samt 
att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 
459.143 tkr och år 2016 till459.173 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs 
till461.438 tkr, samt 

att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 
459.143 tkr och år 2016 till459.173 tkr. 

Bildnings- och lärande nämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden 
år 2014 till4.300 tkr, samt 
att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till4.000 
tkr och år 2016 till4.000 tkr 

Carola Gunnarsson (C) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden 
år 2014 till4.300 tkr, samt 
att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till4.000 
tkr och år 2016 till4.000 tkr 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden 
år 2014 till4.300 tkr, samt 

Utdragsbestyrkande 
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att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till4.000 
tkr och år 2016 till4.000 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 
419.451 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till419. 713 
tkroch år 2016till419.745 tkr. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 
419.451 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till419.713 
tkr och år 2016 till419.745 tkr, 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnd en, trygghetsboende på 
Kaplanen, år 2014 fastställs till425 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnd en, trygghetsboende på Kaplanen, 
år 2015 fastställs till1.700 tkr och år 2016 till1.700 tkr. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande avseende trygghetsboende på Kaplanen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 
419.876 tkr, samt 

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till421.413 
tkr och år 2016 till421.445 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 
2014 till 5.276 tkr, samt 
att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2015 fastställs till 
1.276 tkr och för år 2016 till1.276 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Carola Gunnarsson (C) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
ill fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 
2014 till5.276 tkr, samt 
m investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2015 fastställs till 
1.276 tkr och för år 2016 till1.276 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 
2014 till5.276 tkr, samt 

att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2015 fastställs till 
1.276 tkr och för år 2016 till1.276 tkr. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.000 tkr 
ur eget kapital. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.000 tkr 
ur eget kapital. 

Utdebitering 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att fastställa utdebiteringen till22.31 för år 2014. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen till22.31 för år 2014. 

De kommunala bolagen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 
l o/o på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning 
samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska 
sammanlagt uppgå till5.250 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 

l o/o på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning 
samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska 
sammanlagt uppgå till 5.250 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

Anslagsbindning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att för 2014 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltnings
nivå enligt bilaga l och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för 2014 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltnings
nivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

Utdragsbestyrkande 
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Upplåning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp be
lopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp be
lopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014. 

strategisk plan 2014-2016 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa reviderat förslag till strategisk 
plan 2014-2016, 

Carola Gunnarsson (C) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa reviderat förslag till strategisk 
plan 2014-2016. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa Salas Bästas förslag till Strategisk plan 2014-2016, Bilaga KS 
2013/140/7. 

Gunnel Söderström (V) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan 2014-2016, Bilaga KS 
2013/140/8. 

Monica Fahrman (MP) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa Miljöpartiet De Grönas förslag till Strategisk plan 2014-2016, Bilaga 
KS 2013/140/9. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas och Alliansens gemen
samma förslag- med undantag för Carola Gunnarssons yrkande om fortsatt 
byggande av tillagningskök-samt Salas Bästas förslag, Vänsterpartiets förslag 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

och Miljöpartiet De Grönas förslag och finner Socialdemokraternas och Alliansens 
gemensamma förslag bifallet 

Ordföranden ställer därefter Carola Gunnarssons yrkande om fortsatt byggande av 
tillagningskök mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Carola 
Gunnarssons yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 8 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette-Marie Lindgren (S), Hanna Westman 
(SBÄ), Gunnel Söderström (V) och Monica Fahrman (MP)] och 7 nej-röster 
[Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johans
son (M), Lars Alderfors (FP), Eva Axelsson (KD) och Allan Westin (M)]. Yrkandet är 
således avslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa reviderat förslag till strategisk 
plan 2014-2016. 

Reservationer 

Hanna Westman (SBÄ), Gunnel Söderström (V) och Monica Fahrman (MP) reserv
erar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johans
son (M), Lars Alderfors (FP), Eva Axelsson (KD) och Allan Westin (M) reserverar 
sig mot beslutet avseende fortsatt byggande av tillagningskök till förmån för eget 
yrkande. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/ 

Strategisk Plan 2014-2016- uppdrag till styrelse och nämnder 
Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-2, § 156 
jfr Reviderad Bilaga KS 2013/140/2, Socialdemokraternas reviderade förslagtill 
Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 
jfr Bilaga KS 2013/140/5, Alliansen förslag till Strategisk plan 2014-2016 för Sala 
kommun 
)fr Bilaga KS 2013/140/7, Salas Bästas förslag till Budget 2014 och 
Verksamhetsplan 2015-2016 
jfr Bilaga KS 2013/140/8, Vänsterpartiets förslagtill budget och plan 2014-2016 
jfr Bilaga KS 2013/140/9, kommentarer och yrkanden från Miljöpartiet angående 
budgetförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med förvaltningar, 
nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en äldre
plan för perioden 2015-2021 under 2014, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare med bildnings- och 
lärandenämndens förslag om skolans framtida organisation och behov av lokaler i 
Sala kommun och ta fram uppgifter om konsekvenser och kostnader. Beslut i frågan 
tidig höst 2013. 

Carola Gunnarsson (C) 
bifall till Per-Olov Rapps yrkanden, samt 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att under hösten 2013 tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de politiska 
partierna med uppdrag att presentera förslag till hur den politiska organisationen 
och förvaltningsorganisationen ska se ut från och med l januari 2015, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att efter dialog med föreningslivet 
upprätta förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med Vision Lärkan med sikte på 
fortsatta investeringar under 2015 att redovisas för kommunstyrelsens 
ledningsutskott i september 2013, 
iill i enlighet med tidigare beslut uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
presentera förslag till utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen att redovisas för 
kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013, 
;m uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera en plan för försäljning 
av Sala kommuns bostadsarrenden och hyreslägenheter, 
;m uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen
tera förslag till hur förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för 
ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter 
som ej behövs för kommunens verksamhet, 
;m uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en analys av om det finns 
lämpliga delar av kommunens markinnehav som kan försäljas på grund av bland 
annat mindre lämplig arrondering, 
;m uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen
tera förslag till hur återstående pannor som drivs med olja kan bytas mot pannor för 

Utdragsbestyrkande 
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förnyelsebart bränsle, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja en process för att involvera 
alla medarbetare i kommunen i ett arbete för att ta tillvara medarbetarnas förslag 
om hur verksamheten kan utvecklas för att bli mer resurseffektiv och samtidigt få en 
högre kvalitet, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till och underlag 
för beslut om att införa utmaningsrätt inom det tekniska kontorets ansvarsområde. 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att avyttra Kappalbo, där idag ingen 
verksamhet bedrivs och där både boningshuset och mejeriet är outhyrt, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till hur en 
uppdelning av verksamheten vid Ö s by Naturbruksgymnasium kan göras mellan 
skolans verksamhet och driften av lantbruket, 
att uppdra till skolförvaltningen att göra en kartläggning av hur det förebyggande 
arbetet inom förskola/skola bedrivs sett i perspektivet barn och ungdomars 
psykiska hälsa samt presentera förslag till förbättringsåtgärde r, samt 
att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till hur LOV 
kan införas även vad avser omsorgstjänster. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkanden, med undantag av sista att-satsen om LOV, på 
vilken han yrkar avslag. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkanden, 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande om äldreplan, samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att påbörja en utredning av vilka 
offentliga/privata samverkansformer som kan genomföras i Sala i samband med 
utbyggnad av Lärkan och Kulturhus samt intresset för detta, 
att salabostäder involveras och redovisar vilka bostäder som kan komma att vara 
intressanta att lägga med i det paket som efterfrågas, då det ger kommunen större 
möjligheter att få större starka intressenter att vilja investera i Sala kommuns vidare 
bostadsutveckling och minskar salabostäders risk av underbeläggning under låg
konjunktur samt frigör kommunens bundna kapital, att redovisas för kommunstyr
elsen senast i december 2013, 
att utredningen av hur Sala Silvergruvas fastigheter och lokalförvaltningarna kan 
sammanföras i ett gemensamt bolag presenteras av kommunstyrelsens förvaltning i 
samband med att Sala Silvergruva delas upp i två bolag, att redovisas för kommun
styrelsen i december 2013, 
att en långsiktig kommunal skolplan tas fram tillsammans med facken/arbets
grupper, föräldraråd, samt elevråd och föreningsliv, som utgår från kommunens 
satta vision, statligt uppsatta mål och möjliga förbättringsområden och att planen 
skickas ut på remiss till alla politiska partier och presenteras för kommunstyrelsen 
till nästa strategiska plan i juni 2014, 
att det skapas en plan för idrott och motion, liknande kulturplanen, där Salas mål för 
idrott, motion och fritidsverksamhet sätts utifrån kommunens vision, tillsammans 
med föreningslivet och näringslivet under 2014 där kommande investeringar plane
ras in för utveckling av idrott och motion, att alla partier får lämna remissvar samt 
att allmänheten får tycka till, 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

att arbetet med en kommunalövergripande Översiktsplan ges högsta prioritet och är 
klar till 2015, samt att en fördjupande infrastrukturplan och miljöplan görs i sam
band med denna översiktsplan som påvisar vilka infrastruktur j miljösatsningar som 
Sala kommun ska arbeta med att få igenom lokalt, regionalt och nationellt, 
att Sala kommun börjar tänka mer förebyggande och långsiktigt genom att tillföra 
fler resurser inom folkhälsa, och att kommunen upprättar en folkhälsoplan där även 
vård och omsorg samt skolan, kultur och fritid och kostenheten ingår med inriktning 
på de statliga folkhälsomålen nedbrutna till kommunala åtaganden. 

Alette-Marie Lindgren (S) yrkar 
bifall till Hanna Westmans yrkande om en folkhälsop lan. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar avslag på Hanna Westmans yrkanden. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande om äldreplan, 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande om arbetsgrupp för presentation av förslag 
hur den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska se ut från 2015, 
samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att utreda vilka konsekvenser den fria etableringsrätten får gällande förskolor. 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Hanna Westmans yrkande om en folkhälsoplan, samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att ekonomikontoret får i uppdrag att med grund i 2012 års bokslut ta fram en 
prognos för hur kostnader, intäkter och investeringar skulle kunna se ut om det 
varje år till och med 2024 !lytta de in 150 personer netto per år, där minst en person 
per familj är förvärvsarbetande. 

Proposition 

Ordföranden ställer Carola Gunnarssons yrkanden mot avslag, med undantag av 
sista att-satsen om LOV, och finner yrkandena bifallna. 

Ordföranden ställer Carola Gunnarssons yrkande om LOV mot avslag och finner 
yrkandet avslaget. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Carola 
Gunnarssons yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette-Marie Lindgren (S), Gunnel Söderström 
(V) och Monica Fahrman (MP)] och 8 nej-röster[Carola Gunnarsson (C), Christer 
Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Alderfors (FP), Eva 
Axelsson (KD), Allan Westin (M) och Hanna Westman (SBÄ)]. Yrkandet är således 
bifallet. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om offentliga/privata samverkans
former i samband med utbyggnaden av Lärkan mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om salabostäder mot avslag och 
finner yrkandet avslaget 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Hanna 
Westmans yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette-Marie Lindgren (S), Gunnel Söderström 
(V) och Monica Fahrman (MP)] och 8 nej-röster[Carola Gunnarsson (C), Christer 
Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Al derfors (FP), Eva 
Axelsson (KD), Allan Westin (M) och Hanna Westman (SBÄ)]. Yrkandet är således 
bifallet 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om Sala Silvergruvas fastigheter mot 
avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en långsiktig kommunal skol
plan mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en plan för idrott och motion mot 
avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en kommunövergripande över
siktsplan mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Hanna Westmans yrkande om en folkhälsoplan mot avslag och 
finner yrkandet avslaget. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att Hanna 
Westmans yrkande avslås röstar ja. Den som vill att yrkandet ej avslås röstar nej. 
Vid omröstningen avges 4 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S)] och 10 nej-röster[Carola Gunnarsson (C), 
Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Alderfors 
(FP), Eva Axelsson (KD), Allan Westin (M) Hanna Westman (SBÄ), Alette-Marie 
Lindgren (S) och Monica Fahrman (MP)], samt l avstår från att rösta [Gunnel 
Söderström (V)]. Yrkandet är således bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Gunnel Söderströms yrkande om den fria etablerings
rätten mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Ordföranden ställer Monica Fahrmans yrkande om uppdrag till ekonomikontoret att 
ta fram en befolkningsprognos mot avslag och finner yrkandet avslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med förvaltningar, 
nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en äldre
plan för perioden 2015-2021 under 2014, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare med bildnings- och 
lärandenämndens förslag om skolans framtida organisation och behov av lokaler i 
Sala kommun och ta fram uppgifter om konsekvenser och kostnader. Beslut i frågan 
tidig höst 2013, samt 

att under hösten 2013 tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de politiska 
partierna med uppdrag att presentera förslag till hur den politiska organisationen 
och förvaltningsorganisationen ska se ut från och med l januari 2015, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att efter dialog med föreningslivet 
upprätta förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med Vision Lärkan med sikte på 
fortsatta investeringar under 2015 att redovisas för kommunstyrelsens lednings
utskott i september 2013, 

att i enlighet med tidigare beslut uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
presentera förslag till utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen att redovisas för 
kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera en plan för försäljning 
av Sala kommuns bostadsarrenden och hyreslägenheter, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen
tera förslag till hur förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för 
ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter 
som ej behövs för kommunens verksamhet, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en analys av om det finns 
lämpliga delar av kommunens markinnehav som kan försäljas på grund av bland 
annat mindre lämplig arrondering, 

f!.!:t uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presen
tera förslag till hur återstående pannor som drivs med olja kan bytas mot pannor för 
förnyelsebart bränsle, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja en process för att involvera 
alla medarbetare i kommunen i ett arbete för att ta tillvara medarbetarnas förslag 
om hur verksamheten kan utvecklas för att bli mer resurseffektiv och samtidigt få en 
högre kvalitet, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till och underlag 
för beslut om att införa utmaningsrätt inom det tekniska kontorets ansvarsområde, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att avyttra Kappalbo, där idag ingen 
verksamhet bedrivs och där både boningshuset och mejeriet är outhyrt, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till hur en 
uppdelning av verksamheten vid Ösby Naturbruksgymnasium kan göras mellan 
skolans verksamhet och driften av lantbruket, 

att uppdra till skolförvaltningen att göra en kartläggning av hur det förebyggande 
arbetet inom förskola/skola bedrivs sett i perspektivet barn och ungdomars 
psykiska hälsa samt presentera förslag till förbättringsåtgärder, 

att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till hur LOV 
kan införas även vad avser omsorgstjänster, 

att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att påbörja en utredning av vilka 
offentliga/privata samverkansformer som kan genomföras i Sala i samband med 
utbyggnad av Lärkan och Kulturhus samt intresset för detta, 

att salabostäder AB involveras och redovisar vilka bostäder som kan komma att 
vara intressanta att lägga med i det paket som efterfrågas, då det ger kommunen 
större möjligheter att få större starka intressenter att vilja investera i Sala kommuns 
vidare bostadsutveckling och minskar salabostäders risk av underbeläggning under 
låg-konjunktur samt frigör kommunens bundna kapital, att redovisas för 
kommunstyrelsen senast i december 2013, samt 

att Sala kommun börjar tänka mer förebyggande och långsiktigt genom att tillföra 
fler resurser inom folkhälsa, och att kommunen upprättar en folkhälsoplan där även 
vård och omsorg samt skolan, kultur och fritid och kostenheten ingår med inriktning 
på de statliga folkhälsomålen nedbrutna till kommunala åtaganden. 

Reservationer 
Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S) 
och Alette-Marie Lindgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkan
den. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
juneAnn Wincent 
Silvana Enelo-jansson 
kommunens nämnder /förvaltningar /kontor 

&fJ l3tJ610 

Utdragsbestyrkande 
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§ 165 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Bredband på landsbygden 

INLEDNING 

Dnr 2013/90 

skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Licten Data Gruppen samt salabostäder 
AB avseende pågående bredbandsutbyggnad på landsbygden i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/156/1, skrivelser 
Bilaga KS 2013/156/2, skrivelse till kommunstyrelsen från SalaN et AB och Liden 
Data Gruppen 
Bilaga KS 2013/156/3, avsiktsförklaring förvärv av SHE Bredband 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-28, § 166 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/156/4, tidigare avtal mellan Sala kommun och Sala-Heby Energi AB 

Peter Tejne föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun avbryter upphandlingen av dataförbindelser till kommunens 
verksamheter, som görs tillsammans med Salabostäder, samt 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Hanna Westman (SBÄ) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avbryter upphandlingen av dataförbindelser till kommunens verksamheter, som 
görs tillsammans med Salabostäder, samt 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
j uneAnn Wincent 
Silvana Enelo-janssan 
Peter Tejne 
Hanna Andersson 
salabostäder AB 

Utdragsbestyrkande 
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§ 166 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/18 

Reviderad attestlista 2013 för kommunstyrelsens förvaltning 

INLEDNING 
Reviderad attestlista 2013 för kommunstyrelsens förvaltning med anledning av 
bland annat inrättandet av två nya enheter samt för täckande av behov av besluts
attestanter under sommarsemestern, att gälla från och med 2013-06-04. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/7 j7, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/7/8, reviderad attestlista 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
il!1 i enlighet med Bilaga KS 2013/7 j8, fastställa reviderad attestlista för 
kommunstyrelsens förvaltning, att gälla från och med 2013-06-04. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

il!1 i enlighet med Bilaga KS 2013/7/8, fastställa reviderad attestlista för 
kommunstyrelsens förvaltning, att gälla från och med 2013-06-04. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 

Utdr<lgsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 167 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

D nr 2013/232 

Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund 

INLEDNING 
Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund avseende 2012 fast
ställdes den18mars 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/154/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/154/2, årsredovisning 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-28, § 164 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
m godkänna rapporten. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

m godkänna rapporten. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

~--

\ \ 
"'~ ' 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Dnr 2013/256 

Utmärkelsen Årets Salaambassadör; kriterier och tillvägagångs
sätt 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 97, i samband med beslut om motion 
om Årets salaambassadör att uppdra till kommunstyrelsen att se över och moderni
sera kriterierna för vilka som kan komma ifråga att bli nominerade. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/163/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
illt godkänna förslag till kriterier och tillvägagångssätt för utmärkelsen Årets sala
ambassadör, Bilaga KS 2013/163/1. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med följande ändring i skrivelsen: uttrycket 
"Salabor" ändras till "kommunmedborgare" samt att även grupper kan nomineras 
till utmärkelsen. 

Andreas Weiborn (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med följande ändring i skrivelsen: att "upp
drag på frivillig basis" ändras till "verksam på frivillig basis". 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons och Andreas Weiborns ändringsyrkan den. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderat förslag till kriterier och tillvägagångssätt för utmärkelsen 
Årets Salaambassadör, Reviderad Bilaga KS 2013/163/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
j uneAnn Wincent 
medborgarkontoret, 
Silvana Enelo-janssan 
Nina Nilsson 
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§ 169 

Justerandes sign 

Kompletteringsval 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

D nr 2013/25 

• 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-Heby Ideforum efter Lotta Johansson Arnqvist (S) 
inget förslag för närvarande 

• Val av ombud i Västmanlands tolkservice 
förslag: Karin Karlsson {S) 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

;m utse Karin Karlsson (S) till ombud för Sala kommun i Västmanlands tolkservice, 
till och med 2014-12-31. 

Beslut 

Västmanlands tolkservice 
Karin Karlsson 

Utdragsbestyrkande 
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§ 170 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-04 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 21 och 28 maj, samhällsbyggnads
utskottet den 21 maj 2013 samt kultur- och fritidsutskottet den 29 april och 14 maj 
2013, samt 

andra särskilt förtecknade delegationsbeslut under tiden 2013-05-11 till och med 
2013-06-03. 

l Utdragsbestyrkande 
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ANSLAGSBINDNINGSNIV Å 
DRIFTBUDGET 2014 

Anslagen får 2014 binds netto enligt nedanstående fårteckning 

VERKSAMHET 

Kommunstyrelse 
Revision 
Överförmyndaren 
Bildnings- och lärandenämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

ANSLAGSBINDNING 

x 
x 
x 
x 
x 
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ANSLAGSBINDNINGSNIV Å 
INVESTERINGSBUDGET 2014 

Anslagen for 2014 binds netto enligt nedanstående forteckning 

VERKSAMHET 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Räddnings~änst 
Administration 
Kart/Mätenhet 
Teknisk service 
Gata och vägar 
Parkverksamhet 
VA-verksamhet 
Gruvans vattensystem 
Lokalforval tama 

ANSLAGSBINDNING 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Investeringar i fastigheter binds på objektsnivå 
Bildnings- och lärandenämnd X 
Vård- och omsorgsnämnd X 
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