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N ärvaralista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

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

Alaittin Temur (S) 
Bo Kihlström (S) 
Peter Kraft (MP) 
Allan Westin (M) 

Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
)ohanna Ritvadatter (V) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Allan Westin (M) 
Andreas We i barn (M) 
Johan Widen (M) 

)enny Nolhage, kommunchef 

§ 200-221 

ersätter Glenn Andersson (S) 
ersätter Alette Marie Lindgren (S) 
ersätter Monica Fahrman (MP) 
ersätter Carola Gunnarsson (C) § 222 

kl14.00-15.50 

Silvana Enelo-)ansson, chefför medborgarkontoret 
Lennart Björk, ekonomichef 
Magnus Holmberg Muhr, chef för samhällsbyggnadskontoret 
Roger Nilsson, chef för kultur- och fritidskontoret 
Margaretha Furenmo, verksamhetsutvecklare 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Anders Dahl berg, ställföreträdande enhetschef, planerings- och 
utvecklingsenheten 
Yvonne Fahlman, markingenjör 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
)il! Roas, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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~SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
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2013-09-10 
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§ 209 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun ............. 6 
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. ...... 10-11 

......................................... 12 

............ 13 

...... 14 

..... 15 
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§ 212 
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......................................... ................... . ..... 16-17 
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Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun ...................... .. 19 

Ansökan från Arkiv Västmanland om ekonomiskt stöd för verk-samhetsåret 2014. .......... 20 

Årsplan 2014-2016 för kommuntuffmäktiges beredningar ...... ............ 21 

§ 216 översyn av den politiska organisationen, förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser inför 

§ 217 

§ 218 

§ 219 

§ 220 

§ 221 

§ 222 

mandatperioden 2015-2018 ...... 22-23 

Revidering av kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan 

Riktlinjer för regelbunden dialog med representanter för pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning i sala kommun.......... . .............. . 

Investeringsbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler 2013. 

Kompletteringsval 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

Utdragsbestyrkande 

........ 24 

.. .... 25-26 

. 27 

.. 28 

........ 29 

3 (30) 



§ 200 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista 

Investeringsbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler 2013 

Utdragsbestyrkande 

4 (30) 



im sALA it';1J KOMMUN 

§ 201 

Justerandes sign 

~~i tt> r 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr [Skriv dnr] 

Delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare samt interna kontrollplaner 2013 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/206/1, delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/ kommunstyrel
sens förvaltning 
Bilaga KS 2013/206/2, delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/överförmyndare 
Bilaga KS 2013/206/3, delårsrapport internkontrollplan 2013 för kommunstyrel
sens förvaltning 

)en ny Nolhage och Lennart Björk föredrar ärendet. 

Margaretha Furenmo, Magnus Holmberg Mu hr och Roger Nilsson deltar vid ären
dets behandling. 

Yrkanden 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning 
att fastställa delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 
att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2013 för kommunstyr
elsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, 
att fastställa delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 

att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2013 för kommunstyr
elsens förvaltning och lägga den till handlingarna 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 
tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 
kultur- och fritidskontoret 
övriga kontor 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 

Exp 13 (/1 If 

Utdragsbestyrkande 
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§ 202 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/330 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 

INLEDNING 
Från och med 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under 
vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämnings
reserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjustering
ar är negativt. De kommuner som vill tillämpa RUR måste besluta om hur reserven 
ska hanteras. Detta ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som 
fullmäktige ska besluta om. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/193/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi
kontoret 
Bilaga KS 2013/193/2, riktlinjer 
Ledningsutskottets beslut 2013/09-03, § 208 

Lennart Björk föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Bilaga KS 2013/193/2, samt 
att införa en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Bilaga KS 2013/193/2, samt 

att införa en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 203 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Attestlista 2013 för kommunstyrelsens förvaltning 

INLEDNING 
Revidering av attestlista, att gälla från och med 2013-09-10. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/202/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/202/2, reviderad attestlista 

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

Dnr 2013/18 

att i enlighet med Bilaga KS 2013/202/2, fastställa reviderad attestlista för 
kommunstyrelsens förvaltning, att gälla från och med 2013-09-10. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med Bilaga KS 2013/202/2, fastställa reviderad attestlista för 
kommunstyrelsens förvaltning, att gälla från och med 2013-09-10. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Mirjam Olsson 

exe 1130"1!? 

Utdragsbestyrkande 
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RisALA ir;1) KOMMUN 

§ 204 

Justerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

2013/296 

Boverkets förslag på regeländring för fler bostäder åt unga och 
studenter 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på remiss från Socialdeparte
mentet om Boverkets förslag på regeländring för fler bostäder åt unga och studen
ter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/203/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2013/203/2, remissunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2013-08-27, § 63 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att, till Socialdepartementet yttra sig över Boverkets förslag på regeländring för fler 
bostäder åt unga och studenter i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag 
till yttrande, Bilaga KS 2013/203/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att, till Socialdepartementet yttra sig över Boverkets förslag på regeländring för fler 
bostäder åt unga och studenter i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag 
till yttrande, Bilaga KS 2013/203/1. 

Utdrag 
Socialdepartementet 
samhällsbyggnadskontoret/samhällsbyggnadsutskottet 
för kännedom 

Ex/ 13/111 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 205 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/314 

Byggkravutredningens slutbetänkande "Rätta byggfel snabbt" 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på remiss från Socialdeparte
mentet över Byggkravutredningens slutbetänkande "Rätta byggfel snabbt". 

Beredning 
Bilaga KS 2013/204/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2013/204/2, remissunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2013-08-27, § 64 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att, till Socialdepartementet yttra sig över Byggkravutredningens slutbetänkande 
"Rätta byggfel snabbt" i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande, Bilaga KS 2013/204/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

;m, till Socialdepartementet yttra sig över Byggkravutredningens slutbetänkande 
"Rätta byggfel snabbt" i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande, Bilaga KS 2013/204/1. 

Utdrag 

Socialdepartementet 
samhällsbyggnadskontoret/samhällsbyggnadsutskottet 
för kännedom 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 206 

Justerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/276 

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025; yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande kring Trafikverkets 
förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 inklusive miljökonse
kvensbeskrivning. Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition och 
direktiv samt Trafikverkets kapacitetsutredning. Trafikverket föreslår åtgärder åt
gärder för de 522 miljarder som Riksdagen beslutat om och för de tillkommande 
medel som finns i form av trängselskatter, banavgifter och olika former av med
finansiering. Planförslagets innehåll ur ett salaperspektiv presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/187/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/187/2, förslag till nationell plan för transportsystemet 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 202 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Näringsdepartementet avge yttrande avseende Nationell plan för transport
systemet 2014-2025 i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/187/1, 
samt 
att i övrigt ställa sig bakom Västmanlands Kommuner och Landstings samt 
Dalabanans Intressenters yttranden. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag, dock med tilläggsyrkandet att det i yttrandet 
skrivs in följande text: 
Sala kommun ser med stor oro på att planförslaget innebär en sänkning av anslaget 
till att stärka bärigheten på det statliga finmaskiga vägnätet på landsbygden. Nation
ellt sett är anslaget redan idag för lågt, då det täcker endast cirka 50 % av behovet. 
För en stor landsbygdskommun som Sala får en sänkning av anslaget allvarliga 
följder för näringslivet och för de boende samt övrigt verksamma på landsbygden. 

Per-Olov Rapp (S) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Christer Erikssons tilläggsyrkan de. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Näringsdepartementet avge yttrande avseende Nationell plan för transport
systemet 2014-2025 i enlighet med förvaltningens reviderade skrivelse, reviderad 
Bilaga KS 2013/187/1, samt 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 206 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

att i övrigt ställa sig bakom Västmanlands Kommuner och Landstings samt Dala
banans Intressenters yttranden. 

Utdrag 

Näringsdepartementet 
Västmanlands Kommuner och Landsting 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Sofia Elrud för kännedom 

6;) J5()1!1 

Utdragsbestyrka n d e -r 
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§ 207 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/269 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025; yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över Länsstyrelsen i 
Västmanlands Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 (rapport 
2013:8) inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 

Inriktningarna och satsningarna angivna i länsplanen utgår från de nationelfa, 
storregionala och regionala målen som finns för infrastrukturen, som under 2014-
2025 är; slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar, utveck
la satsning på infrastruktur för kolfektivtrafik, utveckla satsning på gång- och cykel
åtgärder samt utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/188/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/188/2, förslag tilf Länsplan för regional transportinfrastruktur 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 203 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Länsstyrelsen i Västmanlands län avge yttrande avseende Länsplan för 
regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med förvaltningens skrivelse, 
Bilaga KS 2013/188/1, dock med följande tilläggsyrkande: 
att Sala kommun motsätter sig förslaget att anlägga en ny järnväg i Arosstråket, då 
satsningar i befintlig järnvägsförbindelse Västerås-Uppsala via Sala torde vara mer 
lönsamt och effektivt. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Länsstyrelsen i Västmanlands län avge yttrande avseende Länsplan för 
regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med förvaltningens reviderade 
skrivelse, reviderad Bilaga KS 2013/188/1. 

Utdrag 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Sofia Elrud för kännedom 

Ex:p 13 P tf!! 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 208 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/283 

Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025 

INLEDNING 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över Region Gävle
borgs förslag till Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/189/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/188/2, förslagtill Länstransportplan Gävleborgs län 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 204 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej har något att erinra avseende Region Gävleborgs förslag till 
Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej har något att erinra avseende Region Gävleborgs förslag till 
Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025. 

Utdrag 

Region Gävleborg 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Sofia Elrud för kännedom 

E X.p /J ti1 (? 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 209 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/325 

Eksjöhus AB har upprättat ett gåvobrev för fastigheten Sala Åshagen 13, där de 
överlåter fastigheten till Sala kommun. Fastigheten är taxerad som industrienhet, 
gatu- eller parkmark Taxeringsvärdet är O kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/190/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 205 

Yvonne Fahlman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna överlåtande av fastigheten Sala Åshagen 13 som gåva från Eksjöhus 
AB till Sala kommun, samt 
att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällbyggnads
kontoret 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna överlåtande av fastigheten Sala Åshagen 13 som gåva från Eksjöhus 
AB till Sala kommun, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällbyggnads
kontoret 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 210 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/326 

Optionsavtal Seniorvillan; fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, 
Ängshagen 

INLEDNING 
Förslag om uppdrag till planering-och utvecklingsenheten att genom ändring av 
detaljplanen upphäva egenskapsbestämmelsen, som säger att endast friliggande hus 
får uppföras samt upprätta optionsavtal för fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, 
Ängshagen, att gälla till och med 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/191/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 206 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att genom ändring av detaljplan upphäva 
egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får uppföras, 
att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, för fastigheterna 
Lodjuret 1, 2, 8 och 9, till och med 31 december 2014, samt 
att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att genom ändring av detaljplan upphäva 
egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får uppföras, 

att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, för fastigheterna 
Lodjuret 1, 2, 8 och 9, till och med 31 december 2014, samt 

att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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'"U:~'f!'· SALA 
KOMMUN 

§ 211 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/197 

Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö; 
förbundsordning och konsortialavtal 

INLEDNING 
Ägarna till Vafab Miljö AB har kommit överens om att bilda ett kommunalförbund
Kommunalförbundet VafabMiljö - för den verksamhet som bedrivs av Vafab Miljö 
AB. Verksamheten ska överföras till kommunalförbundet genom att samtliga ägare 
säljer sina aktier till kommunalförbundet i enlighet med förslag till aktieöverlåtelse
avtaL Villkoren för överföring av verksamheten framgår av förslag till konsortialav
tal. En förbundsordning för kommunalförbundet måste även antas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/141/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 
Bilaga KS 2013/141/4, skrivelse från Vafab Miljö AB 
Bilaga KS 2013/141/5, korsortialavtal 
Bilaga KS 2013/141/6, förbundsordning 
Bilaga KS 2013/141/7, avtal om överlåtelse av aktier 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 211 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, 
att godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 
att anta förslag till Förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
Reglemente för direktionen, Bilaga KS 2013/141/6, 
att överlåta Sala kommuns aktier i VafabMiljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7, 
att utse NN till ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö 
och NN till ersättare i direktionen, 
att godta, oaktat regleringen i§ 5 och§ 18 i förbundsordningen, att Enköping och 
H e by kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överenskom
melse om utträdet träffats mellan medlemmarna, 
att teckna ett avtal som innebär att Sala kommun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 
insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 
upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

forts§211 

omhändertagande av kommunens verksamhetsavfall och avlopps
reningsslam, samt 
att ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, 

att godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 

att anta förslag till Förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
Reglemente för direktionen, Bilaga KS 2013/141/6, 

att överlåta Sala kommuns aktier i VafabMiljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7, 

att utse NN till ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö 
och NN till ersättare i direktionen, 

att godta, oaktat regleringen i § 5 och§ 18 i förbundsordningen, att Enköping och 
H e by kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överens
kommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna, 

att teckna ett avtal som innebär att Sala kommun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

samt 

• insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall 

• kundservice, fakturering, information och administration av 
kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 

• upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfalls
plan 

• omhändertagande av kommunens verksamhetsavfall och avlopps
reningsslam, 

att ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 212 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 

INLEDNING 

Dnr 2013/293 

Sala kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över Västerås stads renhåll
ningsordning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/195/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/195/2, renhållningsordning för Västerås stad 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 212 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej har något att erinra avseende Renhållningsordning för Västerås 
stad 2013-2018. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej har något att erinra avseende Renhållningsordning för Västerås 
stad 2013-2018. 

Utdrag 
Västerås stad 
tekniska kontoret, 
Kent Karlsson för kännedom 

E x; 13 !Fl! l 

Utdragsbestyrkande 
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Ö sALA 
~KOMMUN 

§ 213 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun 

INLEDNING 
Reviderade anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/168/2, anvisningar 
Reviderad Bilaga KS 2013/168/2, reviderade anvisningar 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 214 

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

Dnr 2013/268 

att godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Nina Nilsson 
medborgarkontoret 
övriga kontor, förvaltningar och nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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§ 214 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/303 

Ansökan från Arkiv Västmanland om ekonomiskt stöd för verk
samhetsåret 2014 

INLEDNING 
Arkiv Västmanland ansöker om stöd om 25.000 kronor för verksamhetsåret 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/198/1, skrivelse från Arkiv Västmanland 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 215 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta ärendet till reviderad strategisk plan 2014-2016. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till reviderad strategisk plan 2014-2016. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

(xp /3{1711 

Utdragsbestyrkande 
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§ 215 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/320 

Årsplan 2014-2016 för kommunfullmäktiges beredningar 

INLEDNING 
Sala kommun införde fullmäktigeberedningar 2012-07-01- presidieberedningen, 
beredningen för folkhälsa- barn och ungdom, beredningen för samhällsbyggnad 
och hållbar utveckling samt beredningen för demokrati. Uppdragsbeskrivningar för 
de olika beredningarna presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/199 j1, skrivelse från presidieberedningen 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 216 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
;m, i enlighet med presidieberedningens förslag, Bilaga KS 2013/199/1, överlämna 
förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar, dock med ändring
en att årsplanen skall gälla endast år 2014. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

;m, i enlighet med presidieberedningens förslag, Bilaga KS 2013/199/1, överlämna 
förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar, 

att uppdragsbeskrivningarna gäller för år 2014. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

21 (30) 



§ 216 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/XXX 

Översyn av den politiska organisationen, förvaltningsorganisa
tionen samt arvodesbestämmelser inför mandatperioden 2015-
2018 

INLEDNING 
Tillsättning av och uppdrag för parlamentarisk grupp för uppföljning och översyn av 
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestäm
melser i Sala kornmun inför mandatperioden 2015-2018. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/201/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kornmunstyrelsen beslutar 
att genomföra en uppföljning och översyn av politisk organisation och förvalt
ningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun, 
att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden, att gälla 
från och med 2015-01-01, kan fattas senast vid kornmunfullmäktiges sammanträde 
i maj 2014, 
att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en represen
tant från vardera i kornmunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 
att utse Glenn Andersson (S) till ordförande i den parlamentariskt sammansatta 
gruppen, 
att uppdra till kornmunchef )enny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av politisk organisation och 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala korn
mun under mandatperioden 2015-2018. 

BESLUT 
Kornmunstyrelsen beslutar 

att genomföra en uppföljning och översyn av politisk organisation och förvalt
ningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun, 

att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden, att gälla 
från och med 2015-01-01, kan fattas senast vid kornmunfullmäktiges sammanträde 
i maj 2014, 

att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en represen
tant från vardera i kornmunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 

att utse Glenn Andersson (S) till ordförande i den parlamentariskt sammansatta 
gruppen, samt 

Utdragsbestyrkande -r 
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Justerandes sign 

forts§ 216 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

att uppdra till kommunchefjenny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av politisk organisation och 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun under mandatperioden 2015-2018. 

Utdrag: 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Lars-Göran Carlsson 
bevakning 

Etp lo ej~; o-

Utdragsbestyrka n de 
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§ 217 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

D nr 2013/316 

Revidering av kultur- och fritidsnämndens dokumenthanterings
plan 

INLEDNING 
Revidering av kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan från 2004-
02-05, eftersom gallringsplan saknas för studieförbundens ansökningshandlingar 
samt bidragsansökningar från föreningar. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/205/1, skrivelse från kultur- och fritidskontoret 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2013-08-29, §56 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att studieförbundens ansökningshandlingar gallras efter fem år, med undantag för 
års- och verksamhetsbeskrivning, samt 
att bidragsansökningar från föreningar gallras efter 5 år, med undantag för års- och 
verksamhetsbeskrivning. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att studieförbundens ansökningshandlingar gallras efter fem år, med undantag för 
års- och verksamhets beskrivning, samt 

att bidragsansökningar från föreningar gallras efter 5 år, med undantag för års- och 
verksamhetsbeskrivning. 

Utdrag: 

kultur- och fritidskontoret 
Roger Nilsson 
kultur- och fritidsutskottet 
kommunarkivarien för kännedom 

f_ lp 1 3 {71 il-

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 218 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/304 

Riktlinjer för regelbunden dialog med representanter för 
pensionärer och personer med funktionsnedsättning 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. Ärendet återremittera
des vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-08-13, för att överläggningar skulle 
ske med aktuella organisationer innan kommunstyrelsen fattar beslut i frågan. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/184/5, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Reviderad Bilaga KS 2013/184/6, Riktlinjer för regelbundna möten med 
kommunala pensionärsrådet i Sala kommun 
Reviderad Bilaga KS 2013/184/7, Riktlinjer för regelbundna möten med 
kommunala handikapprådet i Sala kommun 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 182 
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-13, § 190 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala pensionärsrådet i 
Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/184/6, samt 
att fastställa Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala handikapprådet i 
Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/184/7. 

Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Amanda Lindblad (S), Gunnel Söder
ström (V), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Al derfors (FP), Eva 
Axelsson (KD), Alaittin Temur (S), Bo Kihlström (S) och Peter Kraft (MP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala pensionärsrådet i 
Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/184/6, samt 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 218 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

att fastställa Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala handikapprådet i 
Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/184/7. 

Utdrag: 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Per Skog 

fxt 13ti'/1r 

Utdragsbestyrkande 
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§ 219 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/337 

Investeringsbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler 2013 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-19 att "möjliggöra att investeringsbidrag kan 
ges till samlingslokaler och föreningsdrivna anläggningar 2012, utan krav på med
finansiering från Boverket". Det är lämpligt att förlänga det beslutet. I 2013 års 
budget finns för närvarande 1 068 tkr för ändamålet. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/207/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att även under 2013 möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler 
och föreningsdrivna anläggningar, utan krav på medfinansiering från Boverket. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med ändringen att investeringsbidrag även 
kan ges under 2014. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att även under 2013-2014 möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlings
lokaler och föreningsdrivna anläggningar, utan krav på medfinansiering från Bo
verket. 

Utdrag: 

kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidskontoret 
kultur- och fritidsutskottet 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

t::(f 13v1tr 

Utdragsbestyrkande 
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tmSALA 
~KOMMUN 

§ 220 Kompletteringsval 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2013/25 

• Val av representant i Vänortsföreningen Sala-Pao efter Eva Törnblom (S) 
ingetförslag 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) 
ingetförslag för närvarande 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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e sALA 
KOMMUN 

§ 221 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 

INLEDNING 

Beredning 

Dnr 2013/321 

Bilaga KS 2013/194/1, skrivelse från Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriks
son (C). 
Bilaga KS 2013/194/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 209 

Kristina Eriksson föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över hur 
eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden utifrån resonemang 
i skrivelse, Bilaga KS 2013/194/2, samt 
att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014-
2015. 

Ca ro la Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över hur 
eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden utifrån resonemang 
i skrivelse, Bilaga KS 2013/194/2, samt 

att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014-
2015. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-j ansson 
skolförvaltningen, 
j uneAnn Wincent 
Kristina Eriksson 
bevakning 

f_xp 1311111 
Utdragsbestyrkande 
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§ 222 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 6 och 20 augusti och 3 september, 
samhällsbyggnadsutskottet den 27 augusti samt kultur- och fritidsutskottet den 
29 augusti 2013, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och med 
med 2013-08-13 till och med 2013-09-09. 

Ut d ra g s be styrka n d e 
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