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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

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

Allan Westin (M) 
Peter Kraft (MP) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Andreas Weiborn (M) 

Alaittin Temur (S) 
Bo Kihlström (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Johanna Ritvadorter (V) 
Peter Kraft (MP) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Andreas Weiborn (M) 
Johan Widen (M) 
Ragge Jagero (SD) 

kl13.30-17.15, § 275-282 

kl13.30-18.20, § 275-291 
ej § 290 på grund av jäv 

ersätter Carola Gunnarsson (C) 
ersätter Monica Fahrman (MP) § 283-298 
ersätter Lars Alderfors (FP) § 290 
ersätter Michael PB Johansson (M)§ 292-298 

kl13.30-17.15 

kl13.30 -17.15 
kl13.30 -17.00 

kl13.30-18.20 

Utdragsbestyrkande 
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forts 
övriga deltaga re 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Bernard Niglis, VD salabostäder 
Ulf Malm q vist, Entropi AB 
Fredrik Ah lm, revisor 
Elisabeth Nilsson, kommunrevisionen 
Sven Elgstedt, kommunrevisionen 
Per-Olof Palm, kommunrevisionen 
Bengt Åkesson, kommunrevisionen 
Agneta Selling, kommunrevisionen 
jan Sund, kommunrevisionen 
jenny Nolhage, kommunchef 
j uneAnn Wincent, chef för skolförvaltningen 
Agneta von Schoting, chefför vård- och omsorgsförvaltningen 
Lennart Björk, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Roger Nilsson, chefför kultur- och fritidskontoret 
Åsa Eriksson, enhetscheflokalförvaltarna 
Kent Karlsson, enhetscheftekniska kontoret 
Lars-Göran Carlsson, förhandlare 
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret 
Svante Karlsson, utredare tekniska kontoret 
Lisa Granströ m, enhetscheftekniska kontoret 
Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Jill Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

3 (29) 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Innehållsförteckning 
§ 275 Information från salabostäder AB om handel med så kallade "swappar" ............................... , ........................ 5 

§ 276 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi .................................................................................... 6 

§ 277 

§ 278 

§ 279 

§ 280 

§ 281 

§ 282 

§ 283 

§ 284 

§ 285 

§ 286 

§ 287 

§ 288 

§ 289 

§ 290 

§ 291 

§ 292 

§ 293 

§ 294 

§ 295 

§ 296 

Lokal kulturplan för Sala kommun ................ . ................................................................................ 7 

Utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen .................................................................... 8-9 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2014 ................................................................................................. 10 

Förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt förslag till nya bestämmelser 
om pension för förtroendevalda OPF-KL ....................................................................................................... 11 

Kostenhetens nya organisation "Från kostenhet till måltidsenhet" ................................................................ 12 

Redovisning av resultat av undersökningar av förorenat området vid Gamla Hyttan samt ansökan till 
länsstyrelsen om statsbidrag för fortsatt översiktlig undersökning av området ............................................ 13 

Remiss från Miljödepartementet om Naturvårdsverkets och Bo-verkets redovisning av regeringsuppdraget 
att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna 
(M2012/3437/Nm); yttrande .......................................................................................................................... 14 

Åtgärdsbehov j det korta och långa perspektivet för säkerställande mot översvämning och dammgenombrott 
i sala gruvas vattensystem .............................................................................................................................. 15 

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen ..................................................................................... 16 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen j Avesta kommun; yttrande ........................................................... 17 

Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor ....................................................................................... 18 

Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om räddnings-tjänsten .......................................................... 19 

Avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i sala ekonomisk förening ................................................ 20 

Ansökan från salaortens ryttarförening (SORF) om utökat ekonomiskt bistånd från Sala kommun ............... 21 

Reviderad attestlista 2013 för kommunstyrelsens förvaltning ........................................................................ 22 

Yttrande över skrivelse om osäkra cykelvägar l sala ....................................................................................... 23 

Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala ....................................................................... 24 

Svar på motion om tornuret i takryttaren på Rådhuset ................................................................................. 25 

Svar på medborgatförslag om borttagande av höga kanter vid VallaskoJan ................................................... 26 

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen .. ············································································ 27 

§ 297 Ärenden avgjorda med stöd av delegation .................................................................................................... 28 

§ 298 Avslutning ..................................................................................................................................................... 29 

Utdragsbestyrkande 
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§ 275 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Information från salabostäder AB om handel med så kallade 
"swappar" 

Beredning 
Föredragning av Bernard Niglis, VD salabostäder AB samt Ulf Malmqvist, Entropi 
AB. Representanter från kommunrevisionen deltar vid informationen. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

ill!;lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
salabostäder AB 

Utdragsbestyrkande 
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§ 276 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning oktober 2013 

Beredning 
Bilaga KS 2013/40/8, uppföljning 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 300 

Dnr 2013/85 

jenny Nolhage, Agneta von schoting och) uneAnn Wincent föredrar orsaker bakom 
redovisade överskott/underskott och planerade åtgärder med anledning av detta 
inom sina respektive verksamhetsområden. 

Lennart Björk, Inger Lindström och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
vård- och omsorgsförvaltningen, 
Agneta von schoting 
skolförvaltningen, 
j uneAnn Wincent 
ekonomikontoret 

1 /j 

l / 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

ifl 
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§ 277 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Lokal kulturplan för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2012/292 

Kultur- och fritidsutskottet ber kommunstyrelsen om förlängd tid för färdigstäl
lande av lokal kulturplan till den 9 januari 2014. 

Beredning 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2013-11-19, § 87 

Amanda Lindblad (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-O lov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förlängd tid för färdigställandet av den lokala kulturplanen, att redo
visas för kommunstyrelsen den 9 januari 2014. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förlängd tid för färdigställandet av den lokala kulturplanen, att redo
visas för kommunstyrelsen den 9 januari 2014. 

Utdrag 

kultur- och fritidsutskottet 
kultur- och fritidskontoret 
bevakning 

1 
f 

Utdragsbestyrkande 
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§ 278 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2011/14 

Utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen gav 2013-10-11, § 233, uppdrag om redovisning av förslag, skis
ser och ombyggnadskostnad för eventuellt kulturhus i kvarteret Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/10/7, förslag och skiss 
Bilaga KS 2013/10/8, sammanställning av kostnader 
Bilaga KS 2013/10/9, notering budgetkalkyl 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 303 

Roger N ilsson föredrar ärendet. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Christer Eriksson (C) yrkar 
avslag på ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
ärendet till Beredningen för samhällsbyggnad och hållbar utveckling för genomfö
rande av en medborgardialog i frågan, samt 
att kommunstyrelsen istället beslutar 
att återremittera ärendet om kulturhus tilllokalförvaltarna för att, i samverkan med 
kultur- och fritidskontoret samt i nära dialog med representanter för Salas kulturliv, 
ta fram ett förslag till en lokal för kulturevenemang. Förslaget ska tas fram med ett 
kostnadstak på 15 miljoner kronor. Delrapport ska lämnas tillledningsutskottet i 
mars 2014. 

Gunnel Söderström (V), Hanna Westman (SBÄ), Lars Alderfors (FP), Peter Molin 
(M), Eva Axelsson (KD) och Elisabet Pettersson (C) yrkar 
bifall till Christer Erikssons yrkande. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
bifall till Christer Erikssons yrkande med undantag av den del i yrkandet som gäller 
kostnadstak på 15 miljoner kronor, samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att avvakta lokalutredningens inventering och redovisning av tillgängliga lokaler i 
kommunen, och därefter eventuellt finna en lämplig lokal för kulturevenemang. 

Per-Olov Rapp (S) och Monica Fahrman (MP) yrkar 
avslag på ledningsutskottets förslag, samt 
bifall till Glenn Anderssons yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag, Christer Erikssons 
yrkande samt Glenn Anderssons yrkande och finner Christer Erikssons yrkande 
bifallet. 

Utdragsbestyrkande 

8(29) 



§ 279 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2014 

INLEDNING 

Dnr 2013/434 

Avfallsindex, med basmånad oktober 2012, beräknas stiga med 0,88 o/o. Förslag om 
en justering presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/270/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2013/270/2, förslag till ny taxa 

Kent Karlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/270/2, fastställa taxa för 
sop-, slam- och latrinhämtning, att gälla från och med 2014-01-01. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med följande tillägg: 
att, under§ 6 Lösa- och extrasopor i texten gällande extrasäckar, läggs följande till: max 
vikt per extra säck 15 kg. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Peter Molins tilläggsyrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att efter ovanstående tillägg i taxan, fastställa taxa för sop-, slam- och latrinhämt
ning i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/270/2, att gälla från och 
med 2014-01-01. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 

r:' t '~' t;;xr l? 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 278 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

att återremittera ärendet om kulturhus tilllokalförvaltarna för att, i samverkan med 
kultur- och fritidskontoret samt i nära dialog med representanter för Salas kulturliv, 
ta fram ett förslag till en lokal för kulturevenemang. Förslaget ska tas fram med ett 
kostnadstak på 15 miljoner kronor. Delrapport ska lämnas tillledningsutskottet i 
mars 2014. 

Reservation 
Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S) 
Alette Marie Lindgren (S) och Monica Fahrman (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Glenn Anderssons yrkande. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret, lokalförvaltarna 
kultur- och fritidskontoret/utskottet 
tekniska kontoret 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 280 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr2013/402 

Förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd för förtro
endevalda samt förslag till nya bestämmelser om pension för 
förtroendevalda OPF-KL 

INLEDNING 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse fattade 2013-10-20 beslut om en ny 
modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen 
ska kunna användas i kommuner, landsting och regioner från och med 2014-10-15. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/261/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/261/2, förslag till Bestämmelser för omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda (OPF-KL) 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-12, § 292 

Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt 
förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda OPF-KL, Bilaga KS 
2013/261/2, att gälla från och med 2015-01-01. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt 
förslag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda OPF-KL, Bilaga KS 
2013/261/2, att gälla från och med 2015-01-01. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 281 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/418 

Kostenhetens nya organisation "Från kostenhet till måltidsenhet" 

INLEDNING 
Presentation av organisation, bemanning och typ av befattningar i organisationsför
slag "Från kostenhet till måltidsenhet". 

Beredning 
Bilaga KS 2013/263/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kostenheten 
Bilaga KS 2013/263/2, organisationsförslag "Från kostenhet till måltidsenhet" 
Bilaga KS 2013/263/3, förhandlingsprotokoll2013-11-08 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-12, § 297 
Bilaga KS 2013/263/4, förhandlingsprotokoll2013-11-19, 2013-11-28 

Göran Åkesson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreslagen organisation samt befattningar och bemanning i enlighet med 
bilaga KS 2013/263/2, att gälla från och med 2014-07-01. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreslagen organisation samt befattningar och bemanning i enlighet med 
bilaga KS 2013/263/2, attgälla från och med 2014-07-01. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
kostenheten 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 282 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2012/355 

Redovisning av resultat av undersökningar av förorenat området 
vid Gamla Hyttan samt ansökan till Länsstyrelsen om statsbidrag 
för fortsatt översiktlig undersökning av området 

INLEDNING 
Sala kommun har agerat huvudman för översiktliga undersökningar av det förore
ningsskadade området Gamla Hyttan. Resultaten har visat på höga halter metaller i 
marken. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/ 262/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon· 
t oret 
Bilaga KS 2013/ 262/2, karta 
Bilaga KS 2013/262/3, ansökan om statsbidrag 
Ledningsutskottets beslut 2012-11-12, § 294 

jenny Sivars föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med Bilaga KS 2013/262/3, ställa sig bakom förvaltningens ansökan 
till Länsstyrelsen i Västmanlands län om statsbidrag för fortsatta undersökningar 
vid Gamla Hyttan, 
att åta sig huvudmannaskap för dessa undersökningar, samt 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med Bilaga KS 2013/262/3, ställa sig bakom förvaltningens ansökan 
till Länsstyrelsen i Västmanlands län om statsbidrag för fortsatta undersökningar 
vid Gamla Hyttan, 

att åta sig huvudmannaskap för dessa undersökningar, samt 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Utdragsbestyrkande 
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§ 283 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/394 

Remiss från Miljödepartementet om Naturvårdsverkets och Bo
verkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärde
ring och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskydds
reglerna (M2012/3437 jNm); yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över relevanta delar av frågeställning
arna kring de nya strandskyddsreglerna. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/281/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/281/2, remiss 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2013-11-12, § 92 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 

bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att 

att till Miljödepartementet yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga KS 

2013/281/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till miljödepartementet yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga ks 
2013/281/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällbyggnadsutskottet/samhällsbyggnadskontoret 
Miljödepartementet, naturmiljöenheten 
r. r J f" r''/ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 284 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/429 

Åtgärdsbehov i det korta och långa perspektivet för säkerställan
de mot översvämning och dammgenombrott i Sala gruvas vatten
system 

INLEDNING 
Sala kommun har sedan 1989, då kommunen köpte gruvfastigheterna vid Sala Sil
vergruva med tillhörande Sala gruvas vattensystem, varit huvudman för vattensy
stemet och ansvarig för dess framtida fortlevnad, säkerhet, drift och underhåll. An
svarig förvaltare på kommunen utsågs dåvarande gatukontoret. Utredaren för pro
jektet att säkerställa dammarna mot översvämning och dammgenombrott i Sala 
gruvas vattensystem redovisar vad som hittills skett i projektet och vilka åtgärder 
som krävs framöver, både på kort och lång sikt. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/280/1 

Svante Karlsson föredrar ärendet. Lisa Granström deltar vid ärendets behandling. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§ 285 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

INLEDNING 
Reviderad delegationsordning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/9/6, reviderad delegationsordning 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 308 

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

Dnr 2013/24 

att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 
2013/9/6. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 
2013/9/6. 

Utdrag 
kommunstyrelsens ledningsutskott 
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
kommunstyrelsens kultur- och fritidutskott 
kommunstyrelsens förvaltning och dess kontor 

Utdragsbestyrkande 

16 (29) 



§ 286 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/132 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Avesta kommun; 
yttrande 

INLEDNING 
Utställningshandlingar för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)- Tillägg 
till översiktsplan för Avesta kommun har skickats till Sala kommun för eventuella 
synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling 
har lämnat förslag till yttrande. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/145/3, yttrande 
Bilaga KS 2013/145/4, utställningshandlingar 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 306 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, 

att i yttrande till Avesta kommun framföra följande synpunkter: 
att Sala kommun ser positivt på att de LIS-områden som ligger närmast kommun
gränsen mot Sala anpassats ytterligare till förhållanden som natur- och kulturmiljö
värden och friluftsliv, inte minst Färnebofjärdens nationalpark och riksintresseom
råden, 
att framhålla att utvecklingsplaner som berör riksintresseområden med mera, som 
sträcker sig över kommungränsen, i allra högsta grad angår grannkommunen. Att bli 
underrättade om sådana är ett första steg i att skapa en samsyn och gemensamt ar
bete med mellankommunala frågor, samt 
att Sala kommun ej har något i övrigt att tillägga utöver det som framförts i tidigare 
lämnat samrådsyttrande. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 
Avesta kommun 

1-1 
! ,} 

Utdragsbestyrkande 

17 (29) 



§ 287 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor 

INLEDNING 

Dnr 2013/435 

Revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt Lagen om skydd mot 
olyckor, LSO, beträffande kompetens och beredskap. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/271/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/272/2, skrivelse från räddningstjänsten Sala-Heby 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 307 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
il.tt i enlighet med förslag till reviderat handlingsprogram, efterfrågad kompetens 
för brandman heltid ändras till SM O-utbildning, äldre BmH-utbildning, Räddningsin
sats, äldre BmD-utbildning eller annan adekvat utbildning, 
att anspänningstiden för deltidskåren i Mö klinta ändras från nuvarande fem minu
ters anspänningstid till att i stället vara åtta minuter, samt 
att i enlighet med ovanstående förändringar fastställa reviderat handlingsprogram 
för skydd mot olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor, Bilaga KS 2013/271/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

il.tt i enlighet med förslag till reviderat handlingsprogram, efterfrågad kompetens 
för brandman heltid ändras till SM O-utbildning, äldre BmH-utbildning, Räddningsin
sats, äldre BmD-utbildning eller annan adekvat utbildning, 

att anspänningstiden för deltidskåren i Mö klinta ändras från nuvarande fem minu
ters anspänningstid till att i stället vara åtta minuter, samt 

att i enlighet med ovanstående förändringar fastställa reviderat handlingsprogram 
för skydd mot olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor, Bilaga KS 2013/271/2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

18 (29) 
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§ 288 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/432 

Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om räddnings
tjänsten 

INLEDNING 
Förslag till nytt avtal med femårig avtalstid från och med 1 januari 2014, med un
dantag för§ 4 i avtalet och kostnadsfördelningen mellan kommunerna. Den nya 
kostnadsfördelningen gäller från och med 1 januari 2015. För 2014 erlägger Heby 
kommun 34 o/o av Sala kommuns totala driftskostnader för räddningstjänsten. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/272/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/272/2, förslag till avtal 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 309 

jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna justerat förslag till avtal, reviderad Bilaga KS 2013/272/2, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna justerat förslag till avtal, reviderad Bilaga KS 2013/272/2, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
kommunstyrelsens ordförande, 
Sala kommun 
kommunstyrelsens ordförande, 
Hebykommun 

Utdragsbestyrkande 

19 (29) 



§ 289 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/431 

Avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala 
ekonomisk förening 

INLEDNING 
Förslag till nytt avtal med treårig avtalstid. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/273/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/273/2, förslag till avtal 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 310 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna reviderat förslag till avtal, Bilaga KS 2013/273/2, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderat förslag till avtal, Bilaga KS 2013/273/2, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
kommunstyrelsens ordförande 
Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 

Utdragsbestyrkande 

20 (29) 
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§ 290 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/396 

Ansökan från salaortens ryttarförening (SORF) om utökat 
ekonomiskt bistånd från Sala kommun 

INLEDNING 
salaortens ryttarförening (SORF) har inkommit med ansökan om 200 tkr i likvidi
tetsstöd. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/265/1, ansökan 
Bilaga KS 2013/265/2, tillägg till tidigare ansökan 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-12, § 293 

Jäv 
Lars Alderfors anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anvisa 200 tkr i likviditetsstöd till SORF, att täckas inom kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens förvaltnings ram, 
att be SORF inlämna verksamhetsplan 2014, där man redovisar nuvarande verk
samhet samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa, samt 
att erbjuda SORF fortsatt revisorsstöd. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anvisa 200 tkr i likviditetsstöd till SORF, att täckas inom kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens förvaltnings ram, 

att be SORF inlämna verksamhetsplan 2014, där man redovisar nuvarande verk
samhet samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa, samt 

att erbjuda SORF revisorsstöd. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 
SORF 

Utdragsbestyrkande 

21 (29) 



§ 291 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/18 

Reviderad attestlista 2013 för kommunstyrelsens förvaltning 

INLEDNING 
Reviderad attestlista, att gälla från och med 2013-12-02. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/202/3, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/202/4, reviderad attestlista 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att, i enlighet med Bilaga KS 2013/202/4, fastställa reviderad attestlista för kom
munstyrelsens förvaltning, att gälla från och med 2013-12-02. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att, i enlighet med Bilaga KS 2013/202/4, fastställa reviderad attestlista för kom
munstyrelsens förvaltning, att gälla frän och med 2013-12-02. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

Utdragsbestyrkande 

22 {29) 



§ 292 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Yttrande över skrivelse om osäkra cykelvägar i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2013/370 

Skrivelse har inkommit frän Hanna Westman (SBÄ) till Sala kommun med förslag på 
fyra uppdrag för att förbättra möjligheterna att cykla i Sala kommun. Tekniska kon
toret har yttrat sig över skrivelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/274/1, yttrande frän kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2013/274/2, skrivelse frän Hanna Westman 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
attyttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/274/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/274/1. 

Hanna Westman (SBÄ) deltar ej i beslutet. 

Utdrag 

Hanna Westman 
kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

23 {29) 
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§ 293 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/323 

Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 

INLEDNING 
Kent Roxhed inkom den 22 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår vägskylt som hänvisar till sjukhuset i Sala tas bort, då det inte 
finns något sjukhus. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/275/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/275/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/275/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 313 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
illl anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

24 (29) 
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§ 294 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Svar på motion om tornuret i takryttaren på Rådhuset 

INLEDNING 

Dnr 2013/331 

Lars M Johnson inkom den 27 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att den klocka som pryder Rådhusets lilla torn ska hållas i 
skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel, halv och kvarts timme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/276/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/276/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/276/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 314 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

25 (29) 
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1 
Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Dnr 2013/342 

Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid 
Vallaskolan 

INLEDNING 
Bosse Pettersson inkom den 11 september 2013 med rubricerat rnedborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att de höga kanterna ovanför tunneln till Vallaskolan ska 
tas bort, då de under en lång tid medfört svårigheter för personer med rollator, 
cyklister och gående med flera att passera. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/277/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/277/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/277/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 315 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kornmunstyrelsen hemställer att kornmun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget bifallet. 

BESLUT 
Kornmunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget bifallet. 

Utdrag 

kornmunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

26{29) 



§ 296 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen 

INLEDNING 

Dnr 2013/112 

Peter Molin (M), Eva Axelsson (KD), Christer Eriksson (C) och Lars Alderfors (FP) 
inkom den 26 februari 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala 
kommun i dialog med salabostäder planerar det framtida Kaplanen i enlighet med 
inriktning beskriven i motionen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/278/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/277/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/277/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 316 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

27 (29) 



§ 297 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 12 och 26 november, samhällsbygg
nadsutskottet den 12 november samt kultur- och fritidsutskottet den 19 november 
2013, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och med 2013-11-07 
till och med 2013-11-29. 

Utdragsbestyrkande 

28 (29) 
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§ 298 

Justerandes sign 

Avslutning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Ordföranden Per-Olov Rapp (S) önskar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
en God jul och Ett Gott Nytt År. Christer Eriksson (C) önskar ordföranden och övriga 
detsamma. 

Utdragsbestyrkande 

29 {29} 


