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M sALA 
~KOMMUN 

§ 175 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

skolskjutsärenden utanför Sala kommun 

Fråga från Anders Westin (C) till Medborgarkontoret angående app för rapport av 
fel och avvikelser 

Utdragsbestyrkande 
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§ 176 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

D nr [Skriv dnr] 

Information om Dyslexiförbundet i Västmanland och dess 
verksamhet 

INLEDNING 
Dyxlexiförbundet i Västmanland är en organisation som vill synliggöra och öka för
ståelsen för problematiken kring läs- och skrivsvårigheter. Planer finns att starta en 
lokalförening i Sala. 

Beredning 
jan Berndtsson, vice ordförande i Dyxlexiförbundet 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. 

Utdragsbestyrkande 

5 (31) 



§ 177 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/157 

Revisionsrapporten "Kosthållning inom kommunens verk
samheter" 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten till kommunens revisorer. 

Inledning 
Bilaga KS 2013/178/1, yttrande från kostchefen 
Bilaga KS 2013/178/2, VON§ 72 
Bilaga KS 2013/178/3, BLN §57 
Bilaga KS 2013/178/4, revisionsrapport 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 192 

Fredrik Alm, revisor PwC, föredrar ärendet. Sven-Erik Carlsson deltar vid ärendets 
behandling. 

Christine jirving föredrar förvaltningens förslag till yttrande till kommunens 
revisorer. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kostenheten att i samverkan med skolförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen föreslå kommunstyrelsen riktlinjer för Sala kommuns 
måltider, 
att uppdra till kostenheten att en gång per år presentera för bildnings- och lärande
nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen vision, mål, kost
nader samt kvalitetsnivå för Sala kommuns måltider, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ansvara för tillskapandet av en 
arena för dialog i kostfrågor mellan kostenhet, skolförvaltning och vård- och 
omsorgsförvaltning 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kostenheten att i samverkan med skolförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen föreslå kommunstyrelsen riktlinjer för Sala kommuns 
måltider, 

att uppdra till kostenheten att en gång per år presentera för bildnings- och lärande
nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen vision, mål, kost
nader samt kvalitetsnivå för Sala kommuns måltider, samt 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

att uppdra till kommunchefen att ansvara för tillskapandet av en arena för dialog i 
kostfrågor mellan kostenhet, skolförvaltning och vård- och omsorgsförvaltning. 

Utdrag 
kommunrevisionen 
P wC 
kostchefen 
kommunchefen 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-janssan 
skolförvaltningen/bildnings- och lärandenämnden 
vård-och omsorgsförvaltningenjvård- och omsorgsnämnden 

!!x; /:J(}Jiif 

Utdragsbestyrkande 
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§ 178 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Beslut om typ av alkoholservering på Sala kommuns 
äldreboenden 

INLEDNING 

Dnr 2012/106 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, §53, att bifalla Motion om servering av 
alkoholhaltig dryck på äldreboen den, samt att uppmana vård- och omsorgsnämnden 
att fatta beslut om vilken typ av alkoholservering som ska råda på Sala kommuns 
äldreboen den. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/59/5, VON§ 78 med beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 188 

Christine jirving och Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att kostenheten ska kunna servera alkohol i slutna sällskap inom vård- och omsorgs
boenden, till exempel när boendet anordnar kräftskivor, grillkvällar med mera. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kostenheten ska kunna servera alkohol i slutna sällskap inom vård- och 
omsorgsboenden, till exempel när boendet anordnar kräftskivor, grillkvällar med 
mera. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen 
kostenheten, Christine jirving 

Ep 72f J,x:;t; 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§ 179 

Justerandes sign 

if 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/278 

Förslag på ny avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken 

INLEDNING 
Silverjyckens hunddagis startade 1999 som en daglig verksamhet enligt LSS i vård
och omsorgsnämndens regi. Förslag på ny avgift presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/179/1, VON§ 74 med beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 189 

Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att fastställa förslag till ny avgift i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, 
Bilaga KS 2013/179 fl, att gälla från 2013-10-0l,samt 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån 
ändringar i prisbasbeloppet 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa förslag till ny avgift i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, 
Bilaga KS 2013/179 fl, att gälla från 2013-10-0l,samt 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån 
ändringar i prisbasbeloppet. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 180 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/261 

Överenskommelse med Landstinget i Västmanland och kommun
erna i Västmanland gällande barn, unga och vuxna med psykisk 
ohälsa 

INLEDNING 
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan PRIO- psykisk ohälsa- plan 
för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Regeringen ser utifrån 
handlingsplanen behov av att särskilt prioritera två målgrupper- barn och unga 
samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik (vuxna). 
Staten och SKL har därför ingått en överenskommelse om stöd riktade till insatser 
inom detta område, och stödet kommer att fördelas till de kommuner och landsting 
som uppfyllt ett antal prestationsmåL Enligt förarbetena till lagstiftningen är det 
kommunfullmäktige som ska fatta beslut om överenskommelserna alternativt dele

gera beslutet till nämnd. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/165/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/165/2, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) 
Bilaga KS 2013/165/3, VON§ 79 med yttrande 
Ledningsutskottets beslut 2013-06-18, § 169 

Klas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om överenskommelser om 
samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Västmanland avseende vuxna 
personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och barn och unga med 
psykisk funktionsnedsättning ochfeller sammansatt social och psykiatrisk pro
blematik. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om överenskommelser om 
samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Västmanland avseende vuxna 
personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och barn och unga med 
psykisk funktionsnedsättning ochfeller sammansatt social och psykiatrisk proble
matik. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 181 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/272 

Ändrad överenskommelse mellan Sala kommun och Migrations
verket gällande ensamkommande barn j ungdomar 

INLEDNING 
Sala kommun har en överenskommelse med Migrationsverket som gäller från och 
med 2011-01-03 som omfattar nio platser för ensamkommande ungdomar-
pojkar från 16 års ålder. Av dessa nio platser ska tre platser vara för asylsökande 
ungdomar och sex platser för ungdomar som fått uppehållstillstånd (PUT). Ung
domar som kommunen tar emot utöver avtalade platser kallas för överinskriv
ningar och den statliga ersättningen för dessa platser utgår endast utifrån direkta 
omkostnader som är kopplade till utförandet av vården. Exempel ges i förvaltning
ens skrivelse. För dessa får kommunen ett underskott på drygt 100.000 per platsfår 
jämfört med ersättningsnivån för de avtalade platserna. Förvaltningen föreslår nu 
ändrade mer flexibla avtal, som är ändringsbara med kortare varsel än nuvarande 
kombinerade avtal. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/166/1, skrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 
Bilaga KS 2013/166/2, överenskommelse 
Bilaga KS 2013/166/3, VON§ 70 medyttrande 

Klas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
m i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2013/166/1, godkänna förvaltningens förslag till förändring av överenskommelse 
med Migrationsverket, samt 
att uppdra till vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen att arbeta fram förslag till 
två separata överenskommelser med Migrationsverket-en överenskommelse för 
asylplatser, som omfattar oförändrat tre platser, samt en överenskommelse för P UT
platser, som omfattar nio platser jämfört med sex platser i nuvarande avtal. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

m i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2013/166/1, godkänna förvaltningens förslag till förändring av överenskommelse 
med Migrationsverket, samt 

att uppdra till vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen att arbeta fram förslag till 
två separata överenskommelser med Migrationsverket- en överenskommelse för 
asyl platser, som omfattar oförändrat tre platser, samt en överenskommelse för PUT-

Utdrags bestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

platser, som omfattar nio platser jämfört med sex platser i nuvarande avtal. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen 
Migrationsverket 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Utdragsbestyrkande 
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§ 182 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dn r 2013/228 

Ansökan från Strömsbacka Återvinning om årligt bidrag 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening om ett 
årligt bidrag för 50% av föreningens lokalkostnad inklusive el och värme, totalt 
172.950 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/169/1, ansökan 
Ledningsutskottets beslut 2013-06-18, § 176 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå ansökan från Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan från Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening. 

Utdrag 

Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening 

(yt /30!!/i( 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKDLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/267 

Ansökan från Sala Blåsorkester om bidrag till Fyrverkerimusik
festivalen 2013 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit till Sala kommun från Sala Blåsorkester om ett ekonomiskt 
stöd på 130.000 kronor för att genomföra en Fyrverkerimusikfestival i Sala 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/170/1, ansökan 
Ledningsutskottets beslut 2013-06-18, § 177 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
ill1, för genomförande av Fyrverkerimusikfestivalen 2013 i Sala, anvisa 130.000 
kronor, att täckas inom kommunstyrelsens ram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

ill1, för genomförande av Fyrverkerimusikfestivalen 2013 i Sala, anvisa 130.000 
kronor, att täckas inom kommunstyrelsens ram. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-janssan 
Mirjam Olsson 
Sala Blåsorkester 

Utdragsbestyrka n de 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/310 

Avsiktsförklaring/Överenskommelse avseende genomförande av 
Åtgärdsvalsstudie -Järnvägen i Sala 

INLEDNING 
Avsiktsförklaringen syftar till att bekräfta att ingående parter i avsiktsförklaringen
Sala kommun, Länsstyrelsen i Västmanlands län samt Trafikverket- har en samsyn 
kring behovet av att genomföra en åtgärdsvalsstudie för järnvägen i Sala tätort. 
Tanken med åtgärdsvalsstudien är att ta ett samlat grepp om problematiken samt 
behov av funktion för person bangård, station och plankorsningar. 

Beredning, 
Bilaga KS 2013/186/1, utkast avsiktsförklaring 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna Avsiktsförklaring/Överenskommelse avseende genomförande av 
Åtgärdsvalsstudie-järnvägen i Sala, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S) att underteckna 
överenskommelsen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Avsiktsförklaring/Överenskommelse avseende genomförande av 
Åtgärdsvalsstudie-järnvägen i Sala, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S) att underteckna 
överenskommelsen. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, planering och utveckling 
Per-Olov Rapp E:x'l> J !J t' :i P! 
Trafikverket l 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Förslag till ny sotningstaxa 2013 

INLEDNING 

Dnr 2013/307 

sotningsindex för 2013 är fastställt till1, 72 %, vilket innebär att sotningstaxan 
måste uppräknas med denna procentsats. Den nya sotningstaxan gäller från och 
med 2013-07-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/181/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/181/2, ny sotningstaxa 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 194 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS 2013/181/2, med en 
timersättning på 418 kronor, att gälla från och med 2013-07-01, samt 
att den gamla taxan därmed upphävs. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS 2013/181/2, med en 
timersättning på 418 kronor, att gälla från och med 2013-07-01, samt 

att den gamla taxan därmed upphävs. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Virve Svedlund 
Sofia Nilsson 
skorstensfejarmästaren 

Utdragsbestyrkande 
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§ 186 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll2013 

INLEDNING 

Dnr 2013/306 

sotningsindex för 2013 är fastställt till1,72 o/o, vilket innebär att taxan för brand
skyddskontroll måste uppräknas med denna procentsats. Den nya sotningstaxan 
gäller från och med 2013-07-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/182/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/182/2, ny taxa för brandskyddskontroll 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 195 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS 
2013/182/2, med en timersättning på 659 kronor, att gälla från och med 
2013-07-01, samt 
att den gamla taxan därmed upphävs. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS 
2013/182/2, med en timersättning på 659 kronor, att gälla från och med 
2013-07-01, samt 

att den gamla taxan därmed upphävs. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Virve Svedlund 
Sofia Nilsson 
skorstensfejarmästaren 

UtdragsbestYrkande 
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§ 187 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare 

INLEDNING 

Dnr 2013/305 

Förslag att nya kommunchefen jenny Nolhage förordnas som vigselförrättare. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/183/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 196 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
i!!!, i enlighet med Bilaga KS 2013/183/1, Länsstyrelsen förordnar kommunchef 
jenny Nolhage som borgerlig vigselförrättare. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

i!!!, i enlighet med Bilaga KS 2013/183/1, Länsstyrelsen förordnar kommunchef 
jenny Nolhage som borgerlig vigselförrättare. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Virve Svedlund 
jenny Nolhage 
Länsstyrelsen i Västmanland län 

E.y ISO!:lf 

Utdragsbestyrkande 
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§ 18B 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/261 

Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket 

INLEDNING 
Tekniska kontoret begär investeringsmedel med anledning av att Arbetsmiljö
inspektionen som efter inspektion av nuvarande bygg- och anläggningsprogram 
på Ösby Naturbruksgymnasium konstaterat brist i miljön för målerilokalerna. 
Dessutom med anledning av omfattande kostsamma stölder inom skolområdet 
finns behov av att inhägna delar av skolans område. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/167/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-06-18, § 172 

Åsa Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
illt anvisa 4.000 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att, anvisa 4.000 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 189 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun 

INLEDNING 
Förslag till nya anvisningar för flaggning. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/168/1, reviderat förslag till anvisningar 
Ledningsutskottets beslut 2013-06-18, § 175 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 

Dn r 2013/268 

att återremittera förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun till kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare beredning 
av ärendet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun till kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare beredning 
av ärendet. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-janssan 
Nina Nilsson 
bevakning 

/ 

l/ ( ~~gjtl {;:.e/) V f 
t 

Utdragsbestyrkande 
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§ 190 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/304 

Riktlinjer för regelbundna möten med pensionärer i Sala kommun 
samt Riktlinjer för regelbundna möten med personer med funk
tionsnedsättning i Sala kommun 

INLEDNING 
Vid förändring av den politiska organisationen som genomfördes den 1 juli 2012 
fick kommunfullmäktiges beredning för folkhälsa i uppdrag att svara för med
borgardialoger med pensionärsråd och handikappråd. Synpunkter och önskemål har 
framförts från såväl pensionärsorganisationerna som representanter för pensionär
er och personer med funktionsnedsättning om att även fortsättningsvis, utöver be
redningen, ha särskilda mötesplatser mellan representanter för pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning och kommunstyrelsen. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/184/5, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/184/6, Riktlinjer för regelbundna möten med pensionärer i Sala 
kommun 
Bilaga KS 2013/184/7, Riktlinjer för regelbundna möten med personer med funk
tionsnedsättning i Sala kommun 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 182 

Per Skog deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för överläggningar 
kring förslag till riktlinjer med aktuella organisationer, innan kommunstyrelsen 
fattar beslut i frågan. 

Carola Gunnarsson (C) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för överläggningar 
kring förslag till riktlinjer med aktuella organisationer, innan kommunstyrelsen 
fattar beslut i frågan. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-jansson, 
Per Skog 
bevakning 

13ctfl( 

Utdragsbestyrkande 
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§ 191 

Justerandes sign 

(!f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/190 

Remiss från Landstinget Västmanland om förslag att bilda 
regionkommun i Västmanland 

INLEDNING 
Remiss från Landstinget Västmanland har inkommit till Sala kommun den 26 april 
2013 om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. Beslut 
ska fattas om tillstyrkan av Landstingets ansökan om att få bilda regionkommun 
med direktvalt regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, 
Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret planeras träda ikraft från och 
den l januari 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/121/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/121/2, remiss 
Bilaga KS 2013/121/3, missiv 
Bilaga KS 2013/121/4, nyhetsbrev 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 197 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från 
och med 2015-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland 
bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från 
och med 2015-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland 
bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 192 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Information med anledning av Hans Majestät Konungens besök i 
Sala den 30 augusti 2013 
Beredning 
Per-Olov Rapp (S) informerar om planeringen inför Hans Majestät Konungens besök 
i Sala fredagen den 30 augusti 2013, kl10.00-10.45. 

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

BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

23 (31) 



§ 193 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Information om Svea Hovrätts 400-årsjubileum 
Beredning 
Per-Olov Rapp (S) informerar om planering inför besök i Sala 2014, med anledning 
av firandet av Svea Hovrätts 400-årsjubileum. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iill;lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 194 

Justerandes sign 

" 

Kompletteringsval 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 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) 
Förslag: Michael PB johanssan {M) 

• 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 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Michael PB Johansson (M) tillledamot i Sala Hembygds- och fornminnes
förening efter Amanda Lindblad (S), till och med 2014-12-31. 

Utdrag 

Sala Hembygds- och fornminnesförening 
Michael PB Johansson 

Utdragsbestyrkande 
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§ 195 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 18 juni och 6 augusti, samhällsbygg
nadsutskottet den 11 juni samt kultur- och fritidsutskottet den 12 juni 2013, samt 
andra särskilt förtecknade delegationsbeslut under tiden 2013-06-04 till och med 
2013-08-12. 

Utdrag 

tekniska kontoret, 
Karl-Gustav Persson 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 196 

@jdessign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Dnr 2013/291 

Ansökan om tilläggsanslag för år 2013 till Företagarcentrum 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening om 
tilläggsanslag på 700.000 kronor för år 2013 för att utföra uppdrag enligt avtaL 

Beredning 
Bilaga KS 2013/180/1, ansökan 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 193 

Annica Åkerblom föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att för täckande av underskott till Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
anvisa 388 tkr i tilläggsanslag för år 2013. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla Företagarcentrums ansökan om 700 tkr, 2013, 
att utöka Företagarcentrums budget med ytterligare 1000 tkr, 2013, för att Före
tagarcentrum både ska kunna marknadsföra sig på externa branschmässor och 
lokalt för att öka samarbetet med det lokala näringslivet i Sala och fortsätta det 
arbete som nu påbörjats samt ha en budget för att arbeta aktivt med nyetableringar, 
att Företagarcentrums näringslivsansvarig ges högsta mandat och tar över huvud
ansvaret för nyetableringar i Sala från kommunchefen från och med 2013-09-01 och 
samtidigt bjuder in alla lokala markägare, fastighetsägare och etableringsföretag till 
ett branschråd, under ledning av Företagarcentrum, där fortsatt gemensamt arbete 
tas fram för att finna vägar att tillsammans aktivt möjliggöra för att fler företag 
hittar till Sala. l detta branschråd ska även delar av samhällsbyggnadskontorets 
planeringsfunktion delta för att möjliggöra för snabba politiska beslut, 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en etableringspolicy, där det 
tydligt framgår att näringslivsetableringar inom kommunen ges förtur i planerings
arbeten och att kommunens olika funktioner ska stödja Företagarcentrum under 
hela etableringsprocessen. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
avslag på Hanna Westmans yrkande, samt 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Carola Gunnarsson (C), Peter Molin (M), Gunnel Söderström (V), Monica Fahrman 
(MP) och Alaittin Temur (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Hanna Westmans yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Utdragsbestyrkande 

27 (31) 



Justerandes sign 

forts§ 196 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att för täckande av underskott till Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
anvisa 388 tkr i tilläggsanslag för år 2013. 

Reservation 
Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 197 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

skolskjutsärenden utanför Sala kommun 
Beredning 

D nr 

Berith Pettersson och Annelie Mattsson, handläggare skolskjutsfrågor, informerar 
om fyra aktuella skolskjutsärenden utanför Sala kommun, som handläggarna ej har 
delegation att fatta beslut om. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S) att, i samråd med 
skolförvaltningen och handläggarna för skolskjutsfrågor, fatta beslut i presenterade 
skolskjutsärenden, samt 
att fortsätta att arbeta vidare under hösten 2013 med frågan om skolskjuts utanför 
Sala kommun och därefter återrapportera till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
kommunstyrelsens ordförande 
handläggarna för skolskjutsfrågor 
skolförvaltningen 

l~ 15{)&/1( 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 198 

Justerandes sign 

(# 

Övrig fråga 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Anders Westin (C) ställer en fråga till Medborgarkontoret om rutinerna avseende 
Sala kommun-appen för rapport av avvikelser /fel. 

Medborgarkontorets chef, Silvana Enelo-jansson, återkommer till kommunstyrelsen 
med svar på frågan. 

Utdrag 
medborgarkontoret, 
Silvana Enelo-jansson 

/;dz! ;·1? rJC'ii/ t.--x
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Utdragsbestyrka n de 
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§ 199 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-08-13 

Information om N erlingfestivalen 
Per-Olov Rapp (S) informerar om programmet vid Norlingfestivalen i Täljstenen den 
7-15 september 2013. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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