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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Glenn Andersson (S) 
Amanda Lindblad (S) § 106-121 
Alette Marie Lindgren (S) 
Hanna Westman (SBÄ) ej § 119 på grund av jäv 
Gunnel Söderström (V) 
Monica Fahrman (MP) 
Carola Gunnarsson (C)§ 115-121 
Christer Eriksson (C) 
Elisabet Pettersson (C) 
Peter Molin (M) 
Lars Al derfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 

Alaittin Temur (S) ersätter Amanda Lindblad (S) § 104-105 
Allan Westin (M) ersätter Carol a Gunnarsson § 104-114 
Andreas Weiborn (M) ersätter Michael PB Johansson (M)§ 104-113 
Allan Westin (M) ersätter Michael PB Johansson (M)§ 115-121 
Daniel Ahlin (SBÄ) ersätter Hanna Westman (SBÄ) § 119 

Alaittin Temur (S) kl13.30-15.00 
Bo Kihlström (S) kl13.30-15.00 
Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
johanna Ritvadatter (V) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Andreas Weiborn (M) kl13.30 - 16. 00 
Johan Widen (M) 
Ragge jagera (SD) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, biträdande förvaltningschef 
Sven-Erik Carlsson, kommunrevisionen 
Fredrik Alm, revisor PwC 
Lars Wigström, revisor PwC 
Lennart Björk, ekonomichef 
Magnus Gunnarsson, enhetschef 
Roger Nilsson, kontorschef 
Sofia Elrud, planarkitekt 
M ärta Alsen, planarkitekt 
Anders Johansson, samhällsplanerare 
Sara Inga, förvaltningsassistent 
J il! Roas, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrka n de 
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U sALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Innehållsförteckning 
§ 104 

§ 105 

§ 106 

Ordningsfråga ................................................................................................................................................. 4 

Revisionsrapport- förberedelser inför EKO~frågor (etik, korruption och oegentligheter) ........................... 5-6 

Revisionsrapport- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen .................................... 7-8 

§ 107 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) ............................................................................. 9 

§ 108 Remiss från Miljödepartementet om redovisning av förslag för att minska problem med massförekomst av 

§ 109 

§ 110 

översvämningsmygg vid ned re Dalälven .................... .............. ............... ........... ... . ................. 10 

Begäran om medel till inköp av !T-utrustning för ökad digital delaktighet ...................... . ................... 11 

Sponsringspolicy för Sala kommun .................................................................................... . .12 

§ 111 Omdisponering av investeringsmedel från lokalförvaltarna till kuftur-och fritidskontoret avseende 
upprustning av Hällsjöbadet med mera ........................................................................................................ 13 

§ 112 Redovisning av tidplan för idrotts- och fritidsplan till kommun-styrelsen ...................................................... 14 

§ 113 Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan ....................................................................................... 15-16 

§ 114 Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 

§ 115 

§ 116 

kommun 2015-2018.............................................................................................. .. ................. 17-18 

Förslag tifl regler för kommunort portistöd i Sola kommun ........................ .. ..................... 20 

Regionatt utvecklingsprogram RUP 2014-2020 .................................................................... .. ...... 21 

§ 117 Förlängning av optionsavtal för Bovieran................................................................................. . 22 

§ 118 Förslag titt uppförandekod för förtroendevald<~ i Sala kommun ..................................................................... 23 

§ 119 Årsstämma för Soto lndustrifostigheter AB.............................................................................. .. ............... 24 

§ 120 Val av ombud vid årsstäm mo för Solef i sota och Heby ekonomisk förening den 12 maj 2014 ...................... 25 

§ 121 Ärenden avgjord<~ med stöd ov delegation ...................................................................... . ... 26 

Utdragsbestyrkande 
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~SALA 
KOMMUN 

§ 104 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

• Årsstämma Sala Industrifastigheter AB, uppdrag till röstombud 

• Förslag till uppförandekod för förtroendemän i Sala kommun 

Utdragsbestyrkande 
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§ 105 

Justerandes sign 

IJJ 
l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/546 

Revisionsrapport- förberedelser inför EKO-frågor (etik, 
korruption och oegentligheter) 

INLEDNING 
Revisionen har granskat kommunens förberedelse för EKO-frågor- etik, korruption 
och oegentligheter. Granskningen har koncentrerats på kommunens förebyggande 
arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/104/1, yttrande från ekonomikontoret 
Bilaga KS 2014/104/2, revisionsrapport 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 109 

Revisor Fredrik Alm från PwC föredrar revisionsrapporten. Ekonomichef Lennart 
Björk föredrar förvaltningens yttrande över revisonsrapporten. Vid ärendets be
handling deltar även Sven-Erik Carlsson från kommunrevisonen. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en policy för mutor och 
oegentligheter, 
att revisionens synpunkter ska beaktas i arbetet med framtagande av policy för 
mutor och oegentligheter, 
att i nämndernas och kommunstyrelsens interkontrollplaner ska finnas en stående 
punkt, innebärande kontroll av fakturahantering och användande av inköpskort, 
att uppmana bildnings- och lärandenämnden och vård-och omsorgsnämnden att 
beakta revisionens synpunkter, samt 
att överlämna yttrandet till revisionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en policy för mutor och 
oegentligheter, 

att revisionens synpunkter ska beaktas i arbetet med framtagande av policy för 
mutor och oegentligheter, 

att i nämndernas och kommunstyrelsens interkontrollplaner ska finnas en stående 
punkt, innebärande kontroll av fakturahantering och användande av inköpskort, 

att uppmana bildnings- och lärandenämnden och vård-och omsorgsnämnden att 
beakta revisionens synpunkter, samt 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

att överlämna yttrandet till revisionen. 

Utdrag 

Kommunrevisionen 
PwC 
bildnings- och lärandenämnden/skolförvaltningen 
vård- och omsorgsnämndenfvård- och omsorgsförvaltningen 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo Jansson 
ekonomikontoret 

!!:t)J oZON() !J-?9 

Utdragsbestyrkande 
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~SAlA 
KOMMUN 

§ 106 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/336 

Revisionsrapport- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen 

INLEDNING 

Revisionen har i "Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kom
munala bolagen" granskat om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt avseende 
bolagen i tillräcklig omfattning. Revisionens sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala bolagen inte är tillräcklig. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/105/1, yttrande från ekonomikontoret 
Bilaga KS 2014/105/2, revisionsrapport 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 110 

Revisor Lars Wigström från PwC föredrar revisionsrapporten. Kommunchefjenny 
Nolhage föredrar förvaltningens yttrande över rapporten. Ekonomichef Lennart 
Björk samt Sven-Erik Carlsson från kommunrevisonen deltar vid ärendets behand
ling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att revisionens synpunkter i tillämpliga delar ska beaktas i samband med kommun
chefens uppdrag att se över ägarstyrningen av de kommunala bolagen, 
att kommunstyrelsens roll tydliggörs i samband med översyn av kommunstyrelsens 
reglemente i samband med valet i september, 
att i enlighet med förändringen i kommunallagen från och med 1 januari 2013 varje 
år, i särskilda beslut, för varje bolag pröva om bolagets verksamhet har bedrivits 
enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommu
nala befogenheterna, samt 
att överlämna yttrandet till revisionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att revisionens synpunkter i tillämpliga delar ska beaktas i samband med kommun
chefens uppdrag att se över ägarstyrningen av de kommunala bolagen, 

att kommunstyrelsens roll tydliggörs i samband med översyn av kommunstyrelsens 
reglemente i samband med valet i september, 

att i enlighet med förändringen i kommunallagen från och med 1 januari 2013 varje 
år, i särskilda beslut, för varje bolag pröva om bolagets verksamhet har bedrivits 
enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommu
nala befogenheterna, samt 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

att överlämna yttrandet till revisionen. 

Utdrag 
kommunrevisionen 
P wC 
kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 
kommunjuristen för kännedom 
kommunens bolag för kännedom 
EXfJ Wfi[O.rrJ1 

l 
Utdragsbestyrkande 
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l'""'. ... ,. SALA 
KOMMUN 

§ 107 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/673 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 

INLEDNING 
Förslag på reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/110/1, reviderad taxa 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-04-22, § 39 

Enhetschef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), samt 
att timtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), samt 

att timtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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"""'I',L;:;:'11-;" SALA 
KOMMUN 

§ 108 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/531 

Remiss från Miljödepartementet om redovisning av förslag för att 
minska problem med massförekomst av översvämningsmygg vid 
nedre Dalälven 

INLEDNING 
Länsstyrelsen i Gävleborg har på ett regeringsuppdrag tagit fram en rapport om en 
långsiktig hantering av problemet med massförekomst av stickmyggor vid nedre 
Dalälven. Rapporten lägger förslag på åtgärder som kan användas för att hantera 
myggproblematiken på lång sikt. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/111/1, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö 
Bilaga KS 2014/111/2, rapport från Länsstyrelsen i Gävleborg 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-04-22, § 40 

Enhetschef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
m i enlighet med förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/111/1, ställa sig positiv 
till de förslag som redovisas i rapporten. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

m i enlighet med förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/111/1, ställa sig positiv 
till de förslag som redovisas i rapporten. 

Utdrag 
Miljödepartementet 
Länsstyrelsen i Gävleborg 
kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 

f:Y(J 2tN05fF/ 
Utdragsbestyrkande 
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§ 109 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/654 

Begäran om medel till inköp avIT-utrustning för ökad digital 
delaktighet 

INLEDNING 
Kultur- och fritidskontoret har haft inbrott och läsplattor som använts vid Sala 
stadsbibliotek, för att minska de digitala klyftorna mellan människor i vårt samhälle, 
har stulits. Begäran har inkommit till kommunstyrelsen om ett bidrag om 40.000 
kronor för inköp av 8 nya läsplattor, att ersätta de stulna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/112/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-04-24, § 26 

Kontorschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till kultur- och fritidskontoret anslå 40.000 kronor för inköp av 8 nya läsplattor, 
att täckas av eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till kultur- och fritidskontoret anslå 40.000 kronor för inköp av 8 nya läsplatta r, 
att täckas av eget kapital. 

Utdrag 
kultur- och fritidsutskottet 
kommunstyrelsens förvaltning, 
J enny Nolhage 
Silvana Enelo-janssan 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 
kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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U sALA 
KOMMUN 

§ 110 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Sponsringspolicy för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2014/240 

Förslag till policy med exempel på avtal. Ärendet återremitterades till kultur- och 
fritidsutskottet vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-13, § 52, för vidare 
utredning om definitionen av "elitverksamhet". 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/50/2, reviderat förslag till Sponsringspolicy för Sala 
kommun 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-04-24, § 27 

Kontorschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
;ill, med definitionen "elit menas i senioridrott för lag att laget ligger i högsta divi
sionen/serien", anta Sponsringspolicy för Sala kommun i enlighet med reviderat 
förslag, Bilaga KS 2014/50/2. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

illt med definitionen "elit menas i senioridrott för lag att laget ligger i högsta divi
sionen/serien", anta Sponsringspolicy för Sala kommun i enlighet med reviderat 
förslag, Reviderad Bilaga KS 2014/50/2. 

Utdrag 
kultur- och fritidsutskottet 
kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidskontoret 
medborgarkontoret 

{;;:If 4'/YO!:CiJ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 111 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/653 

Omdisponering av investeringsmedel från lokalförvaltarna till 
kultur-och fritidskontoret avseende upprustning av Hällsjöbadet 
med mera 

INLEDNING 
Lokalförvaltarna har tillsammans med kultur- och fritidskontoret gjort en snabb 
inventering av samtliga bad som skötts via föreningsdrift I inventeringen framkom 
behov även på andra badplatser. Kultur- och fritidsutskottet hemställer till kom
munstyrelsen om en omdisponering av investeringsmedel från lokalförvaltarna av
seende Hällsjöbadet till kultur- och fritidskontoret för att användas till "upprustning 
av Hällsjöbadet och andra badplatser, bryggor, omklädningsrum med mera i sam
verkan med lokala föreningar". 

Beredning 
Bilaga KS 2014/113/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-04-24, § 28 

Kontorschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att flytta de investeringsmedel, 200 tkr, som idag finns hos lokalförvaltarna för 
"upprustning av Hällsjö badet, bryggor, omklädningsrum med mera i samverkan 
med lokala föreningar" till kultur- och fritidskontoret för att användas till "upprust
ning av Hällsjöbadet och andra badplatser, bryggor, omklädningsrum med mera i 
samverkan med lokala föreningar". 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att flytta de investeringsmedel, 200 tkr, som idag finns hos lokalförvaltarna för 
"upprustning av Hällsjö badet, bryggor, omklädningsrum med mera i samverkan 
med lokala föreningar" till kultur- och fritidskontoret för att användas till "upprust
ning av Hällsjöbadet och andra badplatser, bryggor, omklädningsrum med mera i 
samverkan med lokala föreningar". 

Utdrag 

kultur- och fritidsutskottet 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-janssan 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 
kultur- och fritidskontoret 
tekniska kontoret flokalförvaltarna [Xp 2U/If05C1 

Utdragsbestyrkande 
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§ 112 

Justerandes sfgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/65 

Redovisning av tidplan för idrotts- och fritidsplan till kommun
styrelsen 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28, § 157, att ge kultur- och fritidsutskottet 
i uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritidsplan i samarbete med det lokala 
föreningslivet Kultur- och fritidsutskottet hemställer nu hos kommunstyrelsen att i 
oktober få återkomma med tid för färdigställande av idrott- och fritidsplan för Sala 
kommun. 

Beredning 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-04-24, § 24 

KontorschefRoger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets hemställan att kommunstyrelsens beslutar 
att kultur- och fritidsutskottet till kommunstyrelsen i oktober 2014 redovisar tid
plan för färdigställande av idrotts- och fritidsplan för Sala kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsens beslutar 

att kultur- och fritidsutskottet till kommunstyrelsen i oktober 2014 redovisar tid
plan för färdigställande av idrotts- och fritidsplan för Sala kommun. 

Utdrag 

kultur- och fritidsutskottet 
kultur- och fritidskontoret 
bevakning 

Exp u(VItfOSOCf 
Utdragsbestyrkande 
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§ 113 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan 

INLEDNING 

Dnr 2014/305 

Fördjupningen av översiktsplanen, Plan för Sala stad, syftar till att visa på möjlighet
er för framtida utveckling av staden och dess närmaste omland. Den utgör en viktig 
grund för allt planeringsarbete som rör bebyggelse, trafikstruktur och miljö. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/102/1, utlåtande 
Bilaga KS 2014/102/2, planförslag 
Bilaga KS 2014/102/3, samrådsredogörelse. 
Bilaga KS 2014/102/4, miljökonsekvensbeskrivning bilaga l 
Bilaga KS 2014/102/5, planeringsförutsättningar bilaga 2 
Bilaga KS 2014/102/6, kartbilaga bilaga 3 
Bilaga KS 2014/102/7, Sala tätorts grönstruktur bilaga 2:1 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 107 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Planarkitekt M ärta Alsen deltar vid ären
dets behandling. 

Sedan ledningsutskottets möte har ändring gjorts i materialet avseende vandrings
hindren för fisk i Sagåns nedre lopp. Ny text enligt följande: "Undanröjande av vandrings
hinder, utifrån Länsstyrelsens upprättade program 7, kan ske successivt med start i vandringshindren 
för fisk i Sagåns nedre lopp./ samband med renoveringar eller andra åtgärder pd vattenanläggningar 
som utgör vandringshinder för fisk bör det utredas om vandringshindret samtidigt kan byggas bort. Fauw 
n an i vattendraget är betjänt av att vattendragets fragmentering minskar även innan vandringshindren 
nedströms är åtgärdade. Redan nu kan en grön zon säkras i anslutning till vandringshindren, tills det 
blir möjligt att vattendragen får anläggningar i form av så kallade omlöp, det vill säga biologiskt funge
rande passager." 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna ändrad text i planförslaget avseende vandringshindren för fisk i 
Sagåns nedre lopp, 
dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan, Sala kommun, Västman
lands län. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del 

att godkänna ändrad text i planförslaget avseende vandringshindren för fisk i 
Sagåns nedre lopp, 

Utdragsbestyrka n de 
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Justerandes sign 

forts KS § 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan, Sala kommun, Västman
lands län. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2013/332 

Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 2015-2018 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216, en parlamentarisk grupp med uppgift 
att genomföra en översyn av politisk organisation och förvaltningsorganisation samt 
arvodes- och ersättningsbestämmelser i Sala kommun för mandatperioden 2015-
2018. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/106/1, förslag från parlamentariska kommitten 
Bilaga KS 2014/106/2, förslag till bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda 2015- 2018 
Bilaga KS 2014/106/4, skrivelse från Per-Olov Rapp (S) 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 112 
Reviderad Bilaga KS 2014/106/2, reviderat förslag till bestämmelser om ersätt
ningar och arvoden 
Reviderad Bilaga KS 2014/106/3, skrivelse från Salas Bästa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag, dock att fjärde att-satsen i ledningsutskottets 
förslag revideras enligt följande: att rätten till insynsplats i kommunstyrelsen be
gränsas till att gälla partiets representant ur fullmäktigegruppen samt att rätten till 
insynsplats i ledningsutskottet begränsas till att gälla partiets representant ur full
mäktigegruppen eller kommunstyrelsegruppen, samt 
att antalet ersättare i kultur-och fritidsnämnden fastställs till fem ersättare. 

Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Glenn Andersson (S), Ulrika Spåreho (S), 
Monica Fahrman (MP) och Lars Alderfors (FP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommittens förslag i sin helhet ska avslås, 
att vård-och omsorgsnämnden samt bildnings- och lärandenämnden från och med 
2015-01-01 avskaffas och att respektive nämnds verksamhetsområde överförs till 
kommunstyrelsen. Reviderade delegationsordningar för detta ska redovisas för 
kommunstyrelsen senast 2014-11-01. 
att kommunalrådslönen fastställs till40.000 kronor per månad, 
att oppositionsrådstiteln avskaffas och att oppositionsledararvodet ska fördelas ut 
proportionellt på gruppledarna för respektive oppositionsparti i kommunstyrelsen, 
vilka hädanefter ska tituleras oppositionsledare envar, 
att det samlade arvodet för samtliga oppositionsledare i kommunstyrelsen fastställs 
till30.000 kronor per månad, samt 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande avseende fjärde att-satsen i ledningsutskottets 
förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts KS § 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Glenn Andersson (S), Ulrika Spåreho (S) och Lars Alderfors (FP) yrkar 
avslag på Hanna Westmans yrkande. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med följande ändringsyrkande: att opposi
tionsrådstiteln avskaffas och att oppositionsledararvodet ska fördelas ut propor
tionellt på gruppledarna för respektive oppositionsparti i kommunstyrelsen. 

Ulrika Spåreho (S) och Lars Alderfors (FP) yrkar 
avslag på Gunnel Söderströms tilläggsyrkan de. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag, ledningsutskottets 
reviderade förslag och Hanna Westmans yrkande och finner ledningsutskottets re
viderade förslag bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Gunnel Söderströms ändringsyrkande mot avslag och 
finner ändringsyrkandet avslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka parlamentariska gruppens förslag med följande tillägg/förtydligande; 

att kommunala pensionärs- och handikapprådet fortsätter ligga direkt under 
kommunstyrelsen 

att antalet ersättare i kultur-och fritidsnämnden fastställs till fem ersättare 

att rätt till insynsplats bör endast parti ha, som är representerat i kommunfull
mäktige i Sala och som saknar ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens ledningsutskott, 

att rätten till insynsplats i kommunstyrelsen begränsas att gälla partiets repre
sentant ur fullmäktigegruppen samt att rätten till insynsplats i ledningsutskottet 
begränsas till att gälla partiets representant ur fullmäktigegruppen eller kom
munstyrelsegruppen, 

att flytta§ 18 Uppräkning av arvoden och ersättningar, i Förslag till bestämmel
ser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2015-2018, som punkt 2, 
samt 

att i§ 8 Arvoden kommunalrådjoppositionsråd, lägga till att det gäller kommu
nalt arvode. 

Utdragsbestyrkande 
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Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

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

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

D nr 2014/645 

Förslag till regler för kommunalt partistöd i Sala kommun 

Beredning 
Bilaga KS 2014/107/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 113 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107/1. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Regionalt utvecklingsprogram RUP 2 O 14-20 2 O 

INLEDNING 

Dnr 2014/ 

Yttrande över remiss från Länsstyrelsen om det regionala utvecklingsprogrammet 
RUP 2014-2020. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/114/1, remiss från Länsstyrelsen 
Bilaga KS 2014/114/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsplanerare Anders Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande, 
Bilaga KS 2014/114/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande, 
Bilaga KS 2014/114/2. 

Utdrag 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

l!Xf J;) f<1 os ()1 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Förlängning av optionsavtal för Bovieran 

INLEDNING 

Dnr 2014/ 

Bostadsföretaget Bovieran tecknade avtal sommaren 2012 om byggnation av 48 
lägenheter på Silvervallen. Köpekontraktet reglerar att Bovieran ska ha ett beviljat 
bygglov inom två år från undertecknandet Då kommunen tecknade avtalet 2012-
08-10 räknas två år från detta datum. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/115/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att förlänga befintligt avtal med ytterligare sex månader, till och med 2015-02-10, 
samt 
att uppföljning och utvärdering sker tillsammans med Bovieran under januari 2015 
för att bedöma behovet av eventuellt ytterligare förlängning av avtalet. 

Carola Gunnarsson (C), Peter Molin (M), Lars Alderfors (FP), Eva Axelsson (KD), 
Monica Fahrman (MP) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga befintligt avtal med ytterligare sex månader, till och med 2015-02-10, 
samt 

att uppföljning och utvärdering sker tillsammans med Bovieran under januari 2015 
för att bedöma behovet av eventuellt ytterligare förlängning av avtalet. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 

f:x p :ZUN O !:C''/ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/589 

Förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy johansson(S) har fått uppdraget att till
sammans med fullmäktiges partigruppledare ta fram ett program om uppförande
kod. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-15, § 70, att återremittera ärendet för att 
korta ned förslag till uppförandekod, så den blir mer tydlig och konkret. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/101/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/101/2, reviderat förslag till uppförandekod 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp(S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderat förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun, 
Reviderad Bilaga 2014/101/2. 

Peter Molin (M), Monica Fahrman (MP), Christer Eriksson (C), Eva Axelsson (KD), 
Gunnel Söderström (V) och Lars Alderfors (FP) 
yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun, 
Reviderad Bilaga 2014/101/2. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Årsstämma för Sala Industrifastigheter AB 

INLEDNING 
Sala industrifastigheter AB har årsstämma den 27 maj 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/116/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Jäv 
Hanna Westman (SBÄ) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till röstombudet vid Sala Industrifastigheter AB bolagsstämma 2014-05-
27, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att resultat- och balans
räkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till röstombudet vid Sala Industrifastigheter AB bolagsstämma 2014-05-
27, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att resultat- och balans
räkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 

Utdrag 
röstombudet 

Eip 10111 O/)Cf-1 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/538 

Val av ombud vid årsstämma för Solel i Sala och Heby ekonomisk 
förening den 12 maj 2014 

INLEDNING 
Solel i Sala och H e by ekonomisk förening har årsstämma den 12 maj 2014. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Per-Olov Rapp (S) till ombud vid årsstämma för Solel i Sala och Heby eko
nomisk förening den 12 maj 2014. 

Utdrag 

Per-Olov Rapp 
Solel i Sala och H e by ekonomisk förening, 
Maria Karwonen 

EX{J ~clttosor 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 22 april2014, samhällsbyggnadsut
skottet den 22 april2014 och kultur- och fritidsutskottet den 24 apri12014, samt 
andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och med 2014-04-15 till och med 
2014-05-07. 

Utdragsbestyrkande 
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