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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Glenn Andersson (S) 
Amanda Lindblad (S) 
Alette Marie Lindgren (S) 
Hanna Westman (SBÄ), kl13.45-15.25, § 25-42 
Gunnel Söderström (V) 
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Carola Gunnarsson (C) 
Christer Eriksson (C) 
Elisabet Pettersson (C) 
Peter Molin (M) 
Michael PB Johansson (M) 
Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 

Daniel Ahlin (SBÄ), ersätter Hanna Westman (SBÄ) § 22-24 

Bo Kihlström (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
johanna Ritvadetter (V) 
Peter Kraft (MP) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Allan Westin (M) 
Andreas Weiborn (M), kl13.30-14.45 
Johan Widen (M) 
Ragge jagero (SD) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Roger Nilsson, chef för kultur- och fritidskontoret 
Petra jablonski, kulturentreprenör 
Magnus Gunnarsson, enhetschef 
Lennart Björk, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
)iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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§ 22 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Grundbidrag till studieförbund 

INLEDNING 

Dnr 2014/67 

Fördelning av kommunens folkbildningsanslag mellan studieförbunden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/25/1, förslag till fördelning från kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidskontoret 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-02-23, § 6 

Kontorschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fördela grundbidrag till studieförbunden enligt förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2014/25/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fördela grundbidrag till studieförbunden enligt förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2014/25/1. 

Utdrag 
kultur- och fritidsutskottet 
kultur- och fritidskontoret 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 

bt fljcJ}1/ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 23 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Idrotts- och fritidsplan för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2014/65 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28, § 157, att uppdra till kultur- och fritids
utskottet att ta fram en lokal idrotts- och fritidsplan för Sala kommun i samarbete 
med det lokala föreningslivet Kultur- och fritidskontoret föreslår nu att kommun
styrelsen förlänger tiden för färdigställande av planen från 2014-05-31 till2014-
09-30. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/26/l, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fri
tidskontoret 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-02-23, § 7 

Kontorschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att förlänga tiden för färdigställande av idrotts-och fritidsplan för Sala kommun till 
2014-09-30. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga tiden för färdigställande av idrotts-och fritidsplan för Sala kommun till 
2014-09-30. 

Utdrag 
kultur- och fritidsutskottet 
kultur- och fritidskontoret 
bevakning r-? 
4 lttti~f( 

Utdragsbestyrkande 

5 (25) 



§ 24 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Konstpedagogisk verksamhet 

INLEDNING 

Dnr 2014/181 

Aguelimuseet önskar, som en del i arbetet med att utveckla utställningsverksamhet
en och nå en större publik, bygga upp ett pedagogiskt program i samarbete med dels 
Sala kommuns skolor, dels andra inrättningar i regionen. Man vill undersöka möjlig
heterna till att utforma en mobil konstpedagogisk verksamhet i Västmanlands län. 
Syftet med detta är att främja barn och ungas möjligheter att uppleva och skapa 
konst samt utveckla den konstpedagogiska kompetensen i länet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/27/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritids
kontoret med projektbeskrivning från Aguelimuseet 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-01-23, § 9 

Kulturentreprenör Petra jablonski föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
;ill, för finansiering av deltagandet i studien, anslå 41.000 kronor, att täckas inom 
ram, under förutsättning av att medfinansiering från Landstinget Västmanland be
viljas och att Sala konstförening bidrar med 5.000 kronor samt arbetsinsats i stu
dien. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

;ill, för finansiering av deltagandet i studien, anslå 41.000 kronor, att täckas inom 
ram, under förutsättning av att medfinansiering från Landstinget Västmanland be
viljas och att Sala konstförening bidrar med 5.000 kronor samt arbetsinsats i stu
dien. 

Utdrag 
kultur- och fritidsutskottet 
kultur- och fritidskontoret 

{,_ !t( tJ2 -11 
Utdragsbestyrkande 
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§ 25 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014f37 

Utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation samt 
Reviderade riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik 
i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-10, § 221, att en utredning ska genomföras 
för att se över hur eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för 
beviljande av skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområde samt 
att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014f 
2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2014f6f1, missiv Sala kommuns skolskjutsorganisation 
Bilaga KS 2014f6f2, utredning med bilagor 
Bilaga KS 2014f6f3, missiv reviderade riktlinjer 
Bilaga KS 2014f6f4, riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala 
kommun 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-14, § 3 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta utredningens förslag till bibehållen schemaläggningframschema och upp
tagningsområden, 
att anta revideringar i riktlinjernas text gällande skolskjuts, 
att anta Reviderade riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun, Bilaga KS 
2013f6f4, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning och skolförvaltningen att till kommun
styrelsen redovisa en lösning för samlad skoldag alternativt ökade bussturer i He
den och Kilbo. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta utredningens förslag till bibehållen schemaläggningframschema och upp
tagningsområden, 

att anta revideringar i riktlinjernas text gällande skolskjuts, 

att anta Reviderade riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun, Bilaga KS 
2013f6f4, samt 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning och skolförvaltningen att till kommun
styrelsen redovisa en lösning för samlad skoldag alternativt ökade bussturer i He
den och Kilbo. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 
skolförvaltningen 

r;Xf 190l1( 
Utdragsbestyrkande 
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§ 26 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 20145 

Omfördelning av resurser för centralisering av tre löneassistenter 

INLEDNING 
I samband med implementering av genomförd organisationsförändring 2012-07-01 
och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av admi
nistrativa processer för lönehantering gjorts. Som följd av denna översyn har tre ad
ministrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till det centrala lönekon
toret. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/7/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-14, § 4 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att till kommunstyrelsens anvisa 1.042 tkr, att täckas av 461 tkr från bildnings- och 
lärandenämnden samt 581 tkr från vård och omsorgsnämnd en. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att till kommunstyrelsens anvisa 1.042 tkr, att täckas av 461 tkr från bildnings- och 
lärandenämnden samt 581 tkr från vård och omsorgsnämnden. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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11 SALA 
KOMMUN 

§ 27 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Västmanlandsfonden, teckning av aktier 

INLEDNING 

Dnr 2013/84 

Västmanlandsfonden har i skrivelse till Sala kommun begärt att kommunstyrelsen 
ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar att teckna aktier i Västmanlandsfonden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/9/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
Bilaga KS 2014/9/2, skrivelse från Västmanlandsfonden 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-14, § 5 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej tecknar aktier i Västmanlandsfonden. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej tecknar aktier i Västmanlandsfonden. 

Utdrag 
Västmanlandsfonden 
;;;x~ 2Ct'ICi2ft-

Utdragsbestyrkande 
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§ 28 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Redovisning av tillgänglighetsarbetet i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/119 

Kommunfullmäktige antog 2010-10-23, § 66, en ny policy för tillgänglighetsarbetet 
liksom en Plan för tillgänglighetsarbetet Dessa dokument har ersatt den tidigare 
handikapplanen för Sala kommun. 2013-05-27, § 87, beslutade kommunfullmäktige 
att besvara ett medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kom
mun samt att uppdra till Sala kommuns nämnder att senast vid årsskiftet 2013/ 
2014 inkomma med en redovisning av uppgraderade planer vad som hittills gjorts, 
framtida behov samt vilka medel som behövs för att öka tillgängligheten i det offent
liga rummet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/10/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkon
toret 
Bilaga KS 2014/10/2, redovisningar från kommunstyrelsens förvaltning, vård-och 
förvaltningen och skolförvaltningen 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-14, § 6 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att kom
munfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningarna från förvaltningarna, samt 
att handlingsplanerna uppgraderas årligen, 
dels förslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att resurser för genomförande aktualiseras i budget och strategisk Plan för Sala 
kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningarna från förvaltningarna, samt 

att handlingsplanerna uppgraderas årligen, 

dels beslutar för egen del 

ill1 resurser för genomförande aktualiseras i budget och strategisk Plan för Sala 
kommun. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
ekonomikontoret ;-:::;:p :ZOI!fOZ /2 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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e sALA 
KOMMUN 

§ 29 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014/124 

Remiss från försvarsdepartementet om Skydd för geografisk 
information (SOU 2013:51); yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen. Syftet med utred
ningen är att göra en översyn av Jagen (1993:1742) om skydd för landskapsin
formation och förordningen (1993:17 45) om skydd för Jandskapsinformation, samt 
att särskilt se om definitionen av begreppet landskapsinformation är ändamålsenlig. 
Dessa båda författningar handlar i huvudsak om sjömätning, flygfotografering samt 
om registrering och spridning av sådan information. Skyddet är utifrån sekretess
krav rörande rikets säkerhet och totalförsvarets behov. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/12/1, yttrande från Sala kommuns krisberedskapssamordnare 
Bilaga KS 2014/12/2, remiss med sammanfattning av utredningen 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 11 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun avger yttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk 
information [SOU 2013:51) i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/12/1, innebärande att Sala kommun ställer sig bakom utredningens 
tankar och överväganden. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun avger yttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk 
information [SOU 2013:51) i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/12/1, innebärande att Sala kommun ställer sig bakom utredningens 
tankar och överväganden. 

Utdrag 
Försvarsdepartementet 
räddningstjänsten, krisberedskapssamordnaren för kännedom 

[i t1v2 !! 
Utdragsbestyrkande 

12 (25) 



§ 30 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014/96 

Förslag på ny modell för avkastningskrav på skogsverksamheten 

INLEDNING 
I dagsläget består Sala kommuns skogsinnehav till stor del av gallringsskog i åldern 
30-60 år. Skogen befinner sig då i sin mest växtliga fas, därför avverkas idag endast 
75 %av tillväxten, det vill säga Sala kommun bygger upp ett större virkesförråd. 
Tekniska kontoret presenterar tre avkastningsmodell er, förslag 1-3. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/13/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 12 

Yrkanden 
Christer Eriksson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
m förorda avkastningsmodell alternativ nr l för Sala kommuns skogsinnehav. 

Peter Molin (M), Gunnel Söderström (V) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Christer Erikssons yrkande. 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
avslag på Christer Erikssons yrkande, samt 
förordar avkastningsmodell nr 2 för Sala kommuns skogsinnehav. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Forts yrkanden 

Per-Olov Rapp (S), Eva Axelsson (KD) och Lars Al derfors (FP) yrkar 
bifall till Christer Erikssons yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Christer Erikssons yrkande och Monica Fahr
mans yrkande och finner Christer Erikssons yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att förorda avkastningsmodell alternativ nr l för Sala kommuns skogsinnehav. 

Reservation 
Monica Fahrman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 31 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2013/60 

Utredning om utredning angående eventuell ny organisation för 
myggbekämpning 

INLEDNING 
En utredningsremiss har inkommit från Sandvikens kommun och Sala kommun har 
fått möjlighet att lämna yttrande. Utredningen redovisar uppdraget som innebär att 
kommunerna inom Nedre Dalälvens Utveckling AB, NEDAB, har fått ett antal frågor 
att besvara kring en eventuell ny organisation för myggbekämpningen i Nedre 
Dalälvsområdet Remissen önskar få svar på vilken organisationslösning Sala kom
mun förordar av totalt sex redovisade organisationslösningar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/16/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 15 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
illt, i enlighet med förvaltningens skrivelse Bilaga KS 2014/16/1, stödja förslag om 
att ta fram en ny längsiktigt hållbar finansiell organisation för myggbekämpning, 
att förorda organisationsmodell Dl alternativt Fl, med Regionkommun Gävleborg 
som beståliarorganisation 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att, i enlighet med förvaltningens skrivelse Bilaga KS 2014/16/1, stödja förslag om 
att ta fram en ny långsiktigt hållbar finansiell organisation för myggbekämpning, 

att förorda organisationsmodell Dl alternativt Fl, med Regionkommun Gävleborg 
som beställarorganisation. 

Utdrag 

Sandvikens kommun 
kommuns,tyrels~I)S förvaltning, Anders Johansson, för kännedom 
G, :l'itJ/11 

Utdragsbestyrkande 
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§ 32 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014/125 

Förlängt avtal mellan Sala kommun och Nedre Dalälvens 
Intresseförening 

INLEDNING 
Sala kommuns avtal med Nedre Dalälvens Intresseförening har löpt ut 2013-12-31. 
Förslag på nytt avtal, att gälla perioden 2014-01-01- 2016-12-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/17/1, skrivelse från Nedre Dalälvens Intresseförening 
Bilaga KS 2014/17/2, förslag till avtal 
Bilaga KS 2014/17/3, missiv 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 16 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
ill.t godkänna och förlänga avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening för 
perioden 2014-01-01- 2016-12-31, samt 
att uppdra till kommunchefen att underteckna avtalet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna och förlänga avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening för 
perioden 2014-01-01-2016-12-31, samt 

att uppdra till kommunchefen att underteckna avtalet. 

Utdrag 

Nedre Dalälvens Intresseförening, Kalle Hedin 

kommunchefen. r::;'---'. v A f/ 
rJA 1'/C2;'l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 33 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014/156 

Förslag om reviderade riksintressen för friluftslivet i Västman
lands län 

INLEDNING 
Länsstyrelsen Västmanlans län har skickat ett förslag om reviderade riksintressen 
för friluftslivet i Västmanlands län till Sala kommun för yttrande. I Sala kommun 
finns tre områden som utpekas som riksintresse för friluftslivet. Dessa är Nedre 
Dalälvsområdet, Svartådalen samt salakalken (Sala Silvergruva). 

Beredning 
Bilaga KS 2014/28/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-01-21, § 4 

Enhetschef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2014/28/1. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2014/28/1. 

Utdrag 

Länsstyrelsen, Västmanlands län 
samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

16 {25) 



§ 34 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2013/101 

Spridning av bekämpningsmedlet VectoBac i Nedre Dalälvs-
om rådet; yttrande 

INLEDNING 
Naturvårdsverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB om 
spridning av bekämpningsmedel för bekämpning av översvämningsmygg. Sala 
kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/29/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-01-21, § 5 

Enhetschef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2014/28/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

i!!!; till Naturvårdsverket yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2014/29/1, innebärande att Sala kommun ej har något att erinra avseende ansökan. 

Utdrag 

Naturvårdsverket 
samh ·· Jsbyggnadskontoret 

::ptfCJ2.J'f 
Utdragsbestyrkande 

17 (25) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 35 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2 O 15-2 O 17 
Beredning 

Dnr 2014/183 

Bilaga KS 2014/30/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikon
toret 
Lennart Björk och Inger Lindström deltar vid ärendets behandling, 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att anta "Gemensamma Planeringsförutsättningar 2015-2017" samt "Gemensamma 
planeringsförutsättningar 2015-2017 och EU 2020-strategin", Reviderad Bilaga KS 
2014/30/L 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta "Gemensamma planeringsförutsättningar 2015-2017" samt "Gemensamma 
planeringsförutsättningar 2015-2017 och EU 2020-strategin", Reviderad Bilaga KS 
2014/30/L 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 
övriga nämnder och förvaltningar 

/::::y; :1LC N C'Jj ~ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 36 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014/178 

Bokslut 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2014 års 
driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från 
verksamhetsåret 2013 

Beredning 

Bilaga KS 2014/21/1, bokslut 2013 kommunstyrelsens förvaltning 

Bilaga KS 2014/21/2, bokslut 2013 för överförmyndare 

Bilaga KS 2014/21/3, begäran tilläggsbudget 2014 års driftanslag 

Bilaga KS 2014/21/4, begäran tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 

2013 

Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 17 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa bokslut 2013 för kommunstyrelsens förvaltning, 
att fastställa bokslut 2013 för överförmyndare, 
att överlämna bokslut 2013 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till bokslutsberedningen, 
iill överlämna begäran om tilläggsbudget 2014 års driftanslag, Bilaga KS 2014/21/3, 
till boksluts beredningen, samt 
att överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 2013, 
Bilaga KS 2014/21/4, till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bokslut 2013 för kommunstyrelsens förvaltning, 

att fastställa bokslut 2013 för överförmyndare, 

att överlämna bokslut 2013 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till bokslutsberedningen, 

att överlämna begäran om tilläggsbudget 2014 års driftanslag Bilaga KS 2014/21/3, 
till bokslutsberedningen, samt 

att överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 2013, 
Bilaga KS 2014/21/4, till bokslutsberedningen. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
bokslutsberedningen 

Utdragsbestyrkande 

19 {25) 



§ 37 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014/177 

Redovisning av intern kontroll2013 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom
mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Under 2013 har bland annat datorinköp, köptrohet mot avtal, 
fakturahantering, attesträtter och betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller 
delar av kommunstyrelsens förvaltning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/22/1, redovisning 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 18 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna genomförd intern kontroll för 2013 avseende kommunstyrelsens för
valtning. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna genomförd intern kontroll för 2013 avseende kommunstyrelsens för
valtning. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

20 (25) 



§ 38 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014/176 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2014 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom
mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upp
rätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/23/1, missiv 
Bilaga KS 2014/23/2, intern kontrollplan 2014 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 19 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med Bilaga KS 2014/23/2. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, samt som tilläggsyrkande 
att en punkt med följande lydelse läggs till i den interna kontrollplanen för 2014: 
"Att uppföljning sker att politiskt fattade beslut verkställs". 

Per-Olov Rapp (S), Hanna Westman (SBÄ), Monica Fahrman (MP) och Gunnel Söder
ström (V) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande mot avslag och finner sitt eget yr
kande bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Carola Gunnarssons tilläggsyrkande mot avslag och 
finner yrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med Bilaga KS 2014/23/2, samt 

att lägga till en punkt med följande lydelse i den interna kontrollplanen: "Att upp
följning sker att politiskt fattade beslut verkställs". 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret !f!t!21/ 

Utdragsbestyrkande 

21 (25) 



~SALA 
KOMMUN 

§ 39 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014/179 

Reviderad verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av kommunfull
mäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för att anpassa sig 
till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor. Efter kommunfullmäktiges 
antagande av reviderad strategisk plan har arbetet med revidering av verksamhets
planen åter aktualiserats. Vid diskussion vid ledningsutskottets sammanträde 
2014-01-28 framkom att nettokostnaderna inom kommunstyrelsens förvaltning ska 
sänkas ytterligare med 500 tkr. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/24/1, missiv 
Bilaga KS 2014/24/2, reviderad verksamhetsplan 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 20 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
;m godkänna reviderad verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsens förvalt
ning, reviderad Bilaga KS 2014/24/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderad verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsens förvalt
ning, reviderad Bilaga KS 2014/24/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 

E:Xl) f{/!7:2 /f 
Utdragsbestyrkande 

22 (25) 



§40 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

VafabMiljö; begäran om kommunal borgen 

INLEDNING 

Dnr 2013/123 

VafabMiljö har till Sala kommun inkommit med begäran om att kommunal borgen 
tecknas för att finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallsan
svar enligt miljö balken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsuppdrag 
samt pensioner enligt ägaravtal. Bolaget har även inkommit med skrivelse med be
gäran om införande av borgensavgift på det belopp kommunerna borgar för till bo
laget. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/8/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
bilaga KS 2014/8/2, skrivelse från VafabMiljö 
Bilaga KS 2014/8/3, skrivelse från VafabMiljö angående borgensavgift 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 21 

Lennart Björk och Inger Lindström deltar vid ärendets behandling 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29.954.610 kronor, under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 
att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 o/o på respektive kommuns borgens
åtagande gentemot VafabMiljö AB, samt 
att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29.954.610 kronor, under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 

att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 %på respektive kommuns borgens
åtagande gentemot VafabMiljö AB, samt 

att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

23 {25) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 41 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Minnesplats för Nils Israelsson 

INLEDNING 

Dnr 2014/133 

salabostäder AB har inkommit till kommunstyrelsen i Sala ett förslag om att kom
munen ska anordna en minnesplats för Nils lsraelsson, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/19/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande med underlag 
Bilaga KS 2014/19/2, skrivelse från salabostäder AB 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 22 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uttala sig positiv till salabostäder AB:s initiativ att anordna en minnesplats för 
Nils lsraelsson, samt 
att överlämna ärendet till salabostäder AB för anordnande av minnesplatsen på 
egen mark, samt 
att salabostäder AB ansvarar för drift och underhåll av minnesplatsen, samt 
som tilläggsyrkande 
;!ll namnge platsen till "Nils Israelssons Plats", 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande mot avslag och finner sitt eget yr
kande bifallet, 

Ordföranden ställer därefter sitt eget tilläggsyrkande mot avslag och finner yrkandet 
bifallet 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uttala sig positiv till salabostäder AB:s initiativ att anordna en minnesplats för 
Nils lsraelsson, samt 

att överlämna ärendet till salabostäder AB för anordnande av minnesplatsen på 
egen mark, samt 

att salabostäder AB ansvarar för drift och underhåll av minnesplatsen, samt 

att namnge platsen till "Nils Israelssons Plats". 

Utdrag 

salabostäder AB 
kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret för kännedom 
samhällsbyggnadskontoret för kännedom 
G'J<' 11!~<2/( 

Utdragsbestyrkande 

24 (25) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 42 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 14 och 28 januari, samhällsbyggnads
utskottet den 21 januari samt kultur- och fritidsutskottet den 23 januari 2013, samt 
andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och med 2014-01-08 till 
och med 2014-02-04. 

Utdragsbestyrkande 

25 {25) 


