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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

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

Christer Gustafsson (C), ersätter Carola Gunnarsson (C) 
Allan Westin (M) ersätter Elisabet Pettersson (C) 

Alaittin Temur (S) 
Bo Kihlström (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
johanna Ritvadatter (V) 
Peter Kraft (MP) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Andreas Weiborn (M), kl14.00-14.30 
Johan Widen (M) 
Ragge jagera (SD) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-)ansson, chef för medborgarkontoret 
Roger Nilsson, chefför kultur- och fritidskontoret 
Sofia Elrud, planarkitekt 
M ärta Alsen, planarkitekt 
J iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
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§44 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Översiktsplan för Sala kommun 

INLEDNING 
Presentation av arbetet med översiktsplan för Sala kommun. 

Beredning 

Dnr 2014/14 

Bilaga KS 2014/54/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, planering och 
utveckling 
Bilaga KS 2014/54/2, aktualitetsredogörelse från Länsstyrelsen 
Ledningsutskottets sammanträde 2014-03-04, §58 
Bilaga KS 2014/54/3, beslut om uppdrag 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar, under förutsättning av kommun
fullmäktiges beslut om finansiering, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för Sala kommun- uppstartsskede och del l Vision och strategi, 
dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anvisa 430 tkr i tilläggsanslag 2014 för genomförandet av uppstartsskede och del 
l Vision och strategi. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del, under förutsättning av kommunfull
mäktiges beslut om finansiering, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för Sala kommun - uppstartsskede och del l Vision och strategi, 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anvisa 430 tkr i tilläggsanslag 2014 för genomförandet av uppstartsskede och del 
l Vision och strategi. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 0 L(J/Vt/:1 !CJ 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

§45 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/262 

Begäran om ekonomiskt stöd från Sala Silverstaden IBK 

INLEDNING 
Sala Silverstaden IBK har inkommit till kommunstyrelsen med ansökan om 300.000 
kronor i ekonomiskt stöd från Sala kommun. 

Beredning 
Ledningsutskottets heslut 2014-02-18, § 36 
Bilaga KS 2014/66/1, ansökan 

Kontorschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att för år 2014 anvisa 300 tkr till Sala Silverstaden lBK, att täckas av eget kapital, 
att uppmana Sala Silverstaden IBK att dela upp verksamheten i två delar, senior 
respektive barnjungdomjjunior, med två styrelser för verksamheterna, samt 
att Sala Silverstaden IBK återkommer till kommunstyrelsen i september 2014 
med en redovisning av innebandyklubbens ekonomi. 

5 (26) 

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), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Alderfors (FP), Eva Axelsson (KD), 
Christer Gustafsson (C) och Allan Westin (M) 
yrkar bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2014 anvisa 300 tkr till Sala Silverstaden IBK, att täckas av eget kapital, 

att uppmana Sala Silverstaden IBK att dela upp verksamheten i två delar, senior 
respektive barnjungdomjjunior, med två styrelser för verksamheterna, samt 

att Sala Silverstaden IBK återkommer till kommunstyrelsen i september 2014 med 
en redovisning av innebandyklubbens ekonomi. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
kultur- och fritidskontoret 
Sala Silverstaden IBK 

ex;; 1/;rJ_j 20 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 46 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Riktlinjer för uppvaktning av Salabor som fyller 100 år 

INLEDNING 

Dnr 2014/208 

Riktlinjer för hur Salabor som fyller 100 år ska uppvaktas från Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/32/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014/02-11, § 26 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer för uppvaktning av Salabor som fyller 100 år, Bilaga KS 
2014/32/1. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för uppvaktning av Salabor som fyller 100 år, Bilaga KS 
2014/32/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret 

Ex;; ;l..0/1102~ 
Utdragsbestyrkande 
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§ 47 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Bidrag 2014 till Djurskyddet Hitta katten 

INLEDNING 

Dnr 2014/106 

Ansökan har inkommit från Djurskyddet Hitta katten om bidrag för år 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/34/1, ansökan 
Ledningsutskottets beslut 2014-02-11, § 27 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Djurskyddet Hitta katten anslå 8.000 kronor för år 2014, att täckas av eget 
kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Djurskyddet Hitta katten anslå 8.000 kronor för år 2014, att täckas av eget 
kapital. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
Dj)JXSkyddet Hitta katten 
(~ 20J!((!g2:J 

Utdragsbestyrkande 
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§48 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB 

INLEDNING 

Dnr 2014/264 

Verksamheter i bolag som är kopplade till SHE-koncernen har förändrats med åren 
och därför har bolagsordningen setts över. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/41/1, skrivelse från Sala-Heby Energi AB 
Bilaga KS 2014/41/2, bolagsordning 
Ledningsutskottets beslut 2014-02-18, § 37 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, bilaga KS 2014/41/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, bilaga KS 2014/41/2. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 49 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Förslag till överföring av verksamhet i Västmanlands 
Samtrafikförbund till Landstinget Västmanland 

INLEDNING 

Dnr 2014/223 

Medlemmarna i Västmanlands Samtrafikförbund har tagit fram en utredning om 
eventuell överföring av verksamhet från Västmanlands Samtrafikförbund till 
regionala kollektivtrafikmyndigheten i Landstinget Västmanland. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/43/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/43/2, skrivelse från Samtrafik i Västmanland 
Bilaga KS 2014/43/3, rapport från PwC 
Ledningsutskottets beslut 2014-02-18, § 39 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta utredningens förslag till avtal om Landstinget Västmanlands övertagande av 
verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta utredningens förslag till avtal om Landstinget Västmanlands övertagande av 
verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§so 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Kommungemensam trygghetscentral 

INLEDNING 

Dnr 2014/234 

Målbilden är att skapa en trygghetscentral i kommunen, ett nummer in för larm och 
arbetsledning. Denna central skulle hantera alla trygghetslarm, driftlarm och auto
matiska brandlarm och vara till hjälp för hemtjänsten och jourhavande personal för 
de tekniska verksamheterna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/44/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/43/2, skrivelse tekniska kontoret, räddningstjänsten och vård- och 
omsorgsförvaltningen 
Ledningsutskottets beslut 2014-02-18, § 40 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning 
att utreda förutsättningarna för en kommungemensam trygghetscentraL 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning 
att utreda förutsättningarna för en kommungemensam trygghetscentraL 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
vård- och omsorgsförvaltningen 

bf' 2ul"l?'.3,.<o 
Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§51 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/231 

Förslag om ett Bostadspolitiskt seminarium i Sa!a kommun 

INLEDNING 
Förslag finns att arrangera ett bostadspolitiskt seminarium i Sala, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/46/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014-02-18, § 42 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra ett Bostadspolitiskt seminarium i Sala kommun under våren 2014, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra ett Bostadspolitiskt seminarium i Sala kommun under våren 2014, 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Anders Johansson 
/!x '1 ~;f( (!f'Zt:J 

Utdragsbestyrkande 
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§52 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Sponsringspolicy för Sala kommun 

INLEDNING 
Förslag till policy med exempel på avtal. 

Beredning 

Dnr 2014/240 

Bilaga KS 2014/50/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 46 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att remittera ärendet till kultur- och fritidutskottet för vidare utredning om 
definitionen av "elitserieverksamhet". 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera ärendet till kultur- och fritidutskottet för vidare utredning om 
definitionen av "elitserieverksamhet". 

Utdrag 

kultur- och fritidsutskottet 
kultur- och fritidskontoret 
bevakning 

J!x;; o2o !if u S,2Z> 

Utdragsbestyrkande 
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§53 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 

Dnr 2014/449 

Uppdatering av nuvarande bolagsordning för Sala Silvergruva AB med anledning av 
förändringar i lagstiftningen. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/58/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 47 
Reviderad Bilaga KS 2014/58/2, förslag till bolagsordning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB, Reviderad Bilaga KS 
2014/58/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB, Reviderad Bilaga KS 
2014/58/2. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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!'!S-·~"'J.l:'J SALA 
KOMMUN 

§54 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/362 

Ösby Naturbruksgymnasium som ett Grönt kompetenscentrum 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 22, att bifalla motion från Carola 
Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C) och Anna Gillerblad (C) 
samt att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med bildnings- och lärande
nämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan för hur Ösby Natur
bruksgymnasium ska kunna utvecklas till ett Grönt kompetenscentrum, där lång
siktig hållbar utveckling är ledstjärnan. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/64/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, §52 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
i!1t tillsätta en projektledare med uppdrag att i en förstudie visa på möjligheterna att 
starta ett Grönt kompetenscentrum på Ösby Naturbruksgymnasium, samt 
i!1t anslå 400 tkr år 2014 för ändamålet, att täckas av eget kapital. 

Christer Eriksson (C) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

i!1t tillsätta en projektledare med uppdrag att i en förstudie visa på möjligheterna att 
starta ett Grönt kompetenscentrum på Ösby Naturbruksgymnasium, samt 

i!1t anslå 400 tkr år 2014 för ändamålet, att täckas av eget kapital. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
)enny Nolhage 
Mirjam Olsson 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/239 

§ 55 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för 
vissa funktionshindrade, LSS 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Projektering för nytt gruppboende för att kunna verkställa boendebeslut enligt LSS, 
Lagen om särskilt stöd och service. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/51/1, missiv 
Bilaga KS 2014/51/2, VON§ 17 
Bilaga KS 2014/51/3, skrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 53 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att projektera och planera för 
tillskapandet av ny gruppbostad enligt förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/51/3, samt 
att avseende erforderliga medel för drift samt investeringskostnader överlämna 
frågan till budgetberedningen för beslut. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att projektera och planera för till
skapandet av ny gruppbostad enligt förvaltningens skrivelse, samt 

att avseende erforderliga medel för drift samt investeringskostnader överlämna 
frågan till budgetberedningen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
ekonomikontoret, budgetberedning 
tekniska kontoret 
vård- och omsorgsnämndenjvård- och omsorgsförvaltningen 
!"'?:x 7 2o/'(O :d'(! 

Utdragsbestyrkande 
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§56 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/241 

Förändring av den Gemensamma nämnden till en gemensam 
Hjälpmedelsnämnd 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Företroendemanna
kommittens förslag att förändra den Gemensamma nämnden för hjälpmedels
verksamhet och andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och 
kommunerna (Gemensamma nämnden) till en gemensam Hjälpmedelsnämnd 
från den 1 januari 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/52/1, skrivelse från Landstinget 
Bilaga KS 2014/52/2, synpunkter från vård- och omsorgsförvaltningen 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, §56 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Landstinget meddela att Sala kommun inte har något att erinra mot förslaget 
att förändra den Gemensamma nämnden till en gemensam Hjälpmedelsnämnd 
enligt förtroendemannakommittens förslag, dock med följande förslag till tillägg: 
att behålla antalet ledamöter i Hjälpmedelsnämnden, så att landstinget har fem 
ledamöter och kommunerna en ledamot från varje kommun, 
att ordförande är från landstinget och vice ordförande är från kommunerna, samt 
att Hjälpmedelsnämnden bereder förslag till beslut till respektive huvudman. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Landstinget meddela att Sala kommun inte har något att erinra mot förslaget 
att förändra den Gemensamma nämnden till en gemensam Hjälpmedelsnämnd 
enligt förtroendemannakommittens förslag, dock med följande förslag till tillägg: 

att behålla antalet ledamöter i Hjälpmedelsnämnden, så att landstinget har fem 
ledamöter och kommunerna en ledamot från varje kommun, 

att ordförande är från landstinget och vice ordförande är från kommunerna, samt 

att Hjälpmedelsnämnden bereder förslag till beslut till respektive huvudman. 

Utdrag 

Landstinget Västmanland, 
Benita Gren Karlsson 
vård- och omsorgsförvaltningen :!3"Xj> .20 /Vt{J~ 

Utdragsbestyrkande 
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'""I·;~L· SALA 
KOMMUN 

§57 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/356 

Försäljning av fastigheten Silvergruvan 1:881 i Mellandammen 

INLEDNING 
Fastigheten har erbjudits tomtkön sedan den bildades, men på grund av dess 
utformning och den stora mängd fyllnadsmassor som krävs för att kunna bygga på 
tomten har ingen försäljning skett. Med hänvisning till fastighetens topografi och 
höga fyllnadskostnader innan husbyggandet kan påbörjas föreslås att fastigheten får 
säljas till ett lägre pris än taxeringsvärdet 

Beredning 
Bilaga KS 2014/53/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, §54 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att sälja fastigheten Silvergruvan 1:881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet, samt 
att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill sälja fastigheten Silvergruvan 1:881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet, samt 

iill handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§58 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Fortsättning av Leader Nedre Dalälven från 2015; 
avsiktsförklaring 

INLEDNING 

Dnr2014/280 

Leader N e dr e Dalälven planerar att fortsätta sin verksamhet under kommande 
programperiod 2015-2021. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/56/1, skrivelse/viljeyttring från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/56/2, skrivelse från Leader Nedre Dalälven 
Bilaga KS 2014/56/3, avsiktsförklaring 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, §59 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun, i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2014/56/1, medverkar i 
Leaders efterföljare "Lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälvsområdet" under 
programperioden 2015-2021, 
att medfinansiera verksamheten för år 2015 med motsvarande belopp som kom
munens årskostnad varit under innevarande programperiod 2008-2014, 281.503 
kronor, att täckas inom budget, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaring, 
Bilaga KS 2014/56/3. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun, i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2014/56/1, medverkar i 
Leaders efterföljare "Lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälvsområdet" under 
programperioden 2015-2021. 

att medfinansiera verksamheten för år 2015 med motsvarande belopp som 
kommunens årskostnad varit under innevarande programperiod 2008-2014, 
281.503 kronor, att täckas inom budget, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaring, 
Bilaga KS 2014/56/3. 

Utdrag 

kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsens förvaltning, 
)enny Nolhage 
Mirjam Olsson 
Leader N e dr e Dalälven 

E-:x~- c.2_t!/tl 0,3c2r;· 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr2014j450 

§ 59 strategisk plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning 2015-2017 samt strategisk plan för överförmyndare 2015-
2017 

Justerandes sign 

Beredning 
Bilaga KS 2014/59/1, Strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/59/2, sammanställning/sammandrag 
Bilaga KS 2014/59/3, sammanställning 
Bilaga KS 2014/59/4, strategisk plan för överförmyndare 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 60 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
il.!1 fastställa förslag till strategisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen/kommun
styrelsens förvaltning, Bilaga KS 2014/59/1, 
il.!1 fastställa förslag till Strategisk plan 2015-2017 för överförmyndare, Bilaga 
KS 2014/59/4, samt 
il.!1 överlämna de strategiska planerna till budgetberedning. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

il.!1 fastställa förslag till strategisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens förvaltning, Bilaga KS 2014/59/1, 

il.!1 fastställa förslag till Strategisk plan 2015-2017 för överförmyndare, Bilaga 
KS 2014/59/4, samt 

il.!1 överlämna de strategiska planerna till budgetberedning. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
budgetberedning 

~~ :3o;rlv32G 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/68 

§ 60 Ansökan om ytterligare stöd till evenemang- förlustgaranti 
salafestivalen 2014 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Sala Festival Ekonomisk förening har inkommit med ansökan om 260.000 kronor 
för genomförande av salafestivalen 2014-07-25--26. Kommunstyrelsen beslutade 
2014-01-09, § 4, att bevilja föreningen 150.000 kronor i förlustgaranti. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/42/3, skrivelse från Sala Festival Ekonomisk förening 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 61 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening ytterligare 65.000 kronor i förlust
garanti till salafestivalen 2014, att täckas av eget kapital, samt 
m för att förlustgaranti till salafestivalen 2014 ska utgå, ska evenemanget vara 
öppet, utan entreavgifter och stängsel, samt att samtliga krögare i Sala inbjuds att 
delta. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening ytterligare 65.000 kronor i förlust
garanti till salafestivalen 2014, att täckas av eget kapital, samt 

m för att förlustgaranti till salafestivalen 2014 ska utgå, ska evenemanget vara 
öppet, utan entreavgifter och stängsel, samt att samtliga krögare i Sala inbjuds att 
delta. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidskontoret 
Sala Festival Ekonomisk förening 

t;:x1 ,;y; 1 w 3 zo 
Utdragsbestyrkande 

20 (26) 



§ 61 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Svar på motion om Turistbyrån 

INLEDNING 

Dnr 2014/69 

Andreas Weiborn (M) inkom den 26 november 2013 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda framtida 
lokalisering för Turistbyrån, framtida huvudman samt framtida former för 
turistbyråverksamhet 

Beredning 
Bilaga KS 2014/60/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/60/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/60/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2014/60/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 48 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
i!1t avseende motionens att-satser ett och två om framtida lokalisering och 
huvudman för turistbyrån, avslå motionen, samt 
i!1t avseende motionens att-sats tre om utredning av framtida former för 
turistbyråverksamheten, anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

i!1t avseende motionens att-sats ett och två om framtida lokalisering och huvudman 
för turistbyrån, avslå motionen, samt 

i!1t avseende motionens att-sats tre om utredning av framtida former för 
turistbyråverksamheten, anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 62 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Svar på motion om att arbeta med näringslivsfrågor 

INLEDNING 

Dnr 2014/92 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
johanssan (M), Mathias Goldkuhl (M) och Emil Klingström (M) inkom den 29 
oktober 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att samtliga 
förvaltningar och kontor i Sala kommun ska börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/61/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/61/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/61/3, yttrande från skolförvaltningen 
Bilaga KS 2014/61/4, yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen 
Bilaga KS 2014/61/5, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/61/6, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 49 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 63 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/379 

Svar på medborgarförslag om anslutning till bredband- VDSL 

INLEDNING 
Jimmy Kedert inkom den 5 november 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att telestationen i Sala, som inte är ansluten till stadsnätet, 
ansluts till VDSL. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/62/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/62/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/62/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 50 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
f!ll avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§64 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

D nr 2014/158 

Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktion -
mentorskap 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom den 10 oktober 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun utvecklar en ny stödform till enskilda 
med behov av individuellt anpassat stöd, där en handläggare eller motsvarande 
fungerar som mentor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/63/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/63/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/63/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, §51 

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 
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§ 65 Kompletteringsval 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

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

• Val av representant i Vänortsföreningen Sala-Vändra efter Åke Hedvall (S) 
inget förslag för närvarande 

• Val av ersättare i Sala-Heby Ideforum efter Lotta Johansson Arnqvist (V) 
inget förslag för närvarande 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 66 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 11 och 18 februari och 4 mars 2014, 
samt samhällsbyggnadsutskottet den 11 februari 2014, samt andra särskilt förteck
nade delegationsbeslut från och med 2014-02-05 till och med 2014-03-12. 

Utdragsbestyrkande 

26{26) 


