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Justerandes sign 
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Elisabet Pettersson (C) 
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Andreas Weiborn (M), ersätter Carola Gunnarsson (C) 
Håkan Aspenbom (FP), ersätter Glenn Andersson§ 148 (jäv) 

Kristina Nyberg (S) 
Peter Kraft (MP) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Ragge jagera (SD) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
jenny Sivars, miljöingenjör 
Lars-Göran Carlsson, förhandlare 
Anna Borlund, HR-konsult 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Berith Pettersson, handläggare 
Annelie Mattsson, handläggare 
Anders Dahlberg, markingenjör 
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Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
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Utdragsbestyrkande 
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"''' SALA 

KOMMUN 

§ 135 Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

16 Information om arbetet med förvaltningsorganisationen utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26 om politisk organisation 

17 Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 

18 Ansökan om medlemskap i Stockholm Business Alliance (SBA) 

19 Temporär ändring av förbundsordning för kommunalförbundet för VafabMiljö 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 136 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2013/90 

slutredovisning av förberedelser och projektering inför åtgärder 
på det förorenadeskadade området före detta Sands såg och 
kvarn, Sand 1:26, Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-20, efter genomförd huvudstudie av det föro
renade området vid Sand såg och kvarn, att åta sig huvudmannaskapet för förebere
delser och projektering inför åtgärd på området Länsstyrelsen beviljade bidrag. 
Arbetet är nu avslutat och slutrapport inskickad till Länsstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/144/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2014/144/2, slutrapport 
Ledningsutskottets beslut 2014-08-26, § 159 

Miljöingenjör jenny Sivars deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att meddela Länsstyrelsen att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet även för 
genomförandet av de avhjälpande åtgärder som nu projekterats på före detta Sand 
såg och kvarn, Sand 1:26, Sala kommun, samt 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att meddela Länsstyrelsen att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet även för 
genomförandet av de avhjälpande åtgärder som nu projekterats på före detta Sand 
såg och kvarn, Sand 1:26, Sala kommun, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

tx!' 2tJI!f tJ 'l l Z 

Utdragsbestyrkande 
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§ 137 

Justerandes slgn 

~/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/886 

Förslag till reviderade Lokala riktlinjer kring medarbetares 
pensionsvillkor i Sala kommun 

INLEDNING 
Pensionsavtalet KAP-KL innehåller möjligheter för arbetsgivaren tilllokala beslut 
och överenskommelser. I syfte att skapa flexibilitet, enhetlighet och tydlighet avse
ende dessa möjligheter har kommunen beslutat om riktlinjer vid pension, vilka be
skrivs närmare i denna tillämpningsanvisning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/150/1, förslag till reviderade lokal riktlinjer 
Ärendet har beretts i arbetsgivarutskottet 

Förhandlare Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa reviderade Lokala riktlinjer kring medarbetares pensionsvillkor i Sala 
kommun, Bilaga KS 2014/150/l. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderade Lokala riktlinjer kring medarbetares pensionsvillkor i Sala 
kommun, Bilaga KS 2014/150/l. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 

eYfJ :!O/V tl912 
Utdragsbestyrkande 
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MilsALA 
~KOMMUN 

§ 138 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Förslag till Policy mot mutor, korruption och jäv 

INLEDNING 

Dnr 2014/907 

Representanter för Sala kommun, såväl anställda som förtroendevalda, ska agera 
professionellt och föredömligt. I syfte att förebygga förekomst av mutor, korruption 
och jäv- eller misstanke därom- föreslås denna policy. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/151/1, missiv 
Bilaga KS 2014/151/2, förslag till policy 
Ärendet har beretts i arbetsgivarutskottet 

HR-konsult Anna Borlund föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen dels beslutar för egen del 
att komplettera förslaget med den moderna internationella definitionen av korrup
tion, som lyder enligt följande. "Korruption är missbruk av makt- eller förtroende
ställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till 
vilken man har ett lojalitetsförhållande.", 
dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderat förslag till "Policy mot mutor, korruption och jäv", Reviderad Bi
laga KS 2014/151/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del 

att komplettera förslaget med den moderna internationella definitionen av korrup
tion, som lyder enligt följande. "Korruption är missbruk av makt- eller förtroende
ställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till 
vilken man har ett lojalitetsförhållande.", 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat förslag till "Policy mot mutor, korruption och jäv", Reviderad 
Bilaga KS 2014/151/2. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 139 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/37 

Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektiv
trafik i Sala kommun 

INLEDNING 
Redovisning av senast genomförda förändringar i Riktlinjer för handläggning av 
särskild kollektivtrafik i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/6/9, missiv 
Bilaga KS 2014/6/10, reviderade riktlinjer 
Ledningsutskottets beslut 2014-08-26, § 153 
Bilaga KS 2014/6/11, gemensamt yttrande från Kommunala Handikapprådet och 
Kommunala Pensionärsrådet 

Transportstrateg Kristina Eriksson samt handläggarna Berith Pettersson och Anne
lie Mattsson deltar vid ärendets behandling, 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnads
kontoret, för utvidgad dialog med Kommunala Handikapprådet och Kommunala 
Pensionärsrådet kring ytterligare punkter i remissmaterialet, som ej är medtagna i 
nuvarande riktlinjer. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällbyggnads
kontoret, för utvidgad dialog med Kommunala Handikapprådet och Kommunala 
Pensionärsrådet kring ytterligare punkter i remissmaterialet, som ej är medtagna i 
nuvarande riktlinjer. 

Utdrag 

bevakning 
kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 
Kommunala Handikapprådet för kännedom 
Kommunala Pensionärsrådet för kännedom 

F:t; $/YIC'fi2 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 140 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Avgift för färdtjänst som arbetsresa 

INLEDNING 

Dnr 2014/921 

Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att revidera riktlinjer för hand
läggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun och återinföra färdtjänst som 
arbetsresa, Färdtjänsttaxan i Sala kommun har VL:s zonstruktur som utgångspunkt 
och förslaget är att även färdtjänst som arbetsresa ska grundas på samma principer. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/155/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014-08-26, § 154 

Transportstrateg Kristina Eriksson samt handläggarna Berith Pettersson och 
Annelie Mattsson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnads
kontoret, för att behandlas i samband med reviderade Riktlinjer för handläggning 
av särskild kollektivtrafik i Sala kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnads
kontoret, för att behandlas i samband med reviderade Riktlinjer för handläggning 
av särskild kollektivtrafik i Sala kommun. 

Utdrag 

bevakning 
kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 

t:JfJ tuNr/1/t 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 141 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/821 

Remiss från Länsstyrelsen om Nominering av objekt till ny 
naturvårdsplan för länet; yttrande 

INLEDNING 
Länsstyrelsen i Västmanland har startat upp arbetet med att uppdatera den gamla 
gemensamma naturvårdsplanen för länet. Som en del i arbetet vänder sig nu läns
styrelsen tilllänets kommuner med begäran om att nominera nya objekt att kom
plettera de befintliga. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/145/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/145/2, remiss från Länsstyrelsen 
Ledningsutskottets beslut 2014-08-26, § 151 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnads
kontoret, för beaktande av synpunkter som framkommit vid ärendets behandling 
vid dagens möte i kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnads
kontoret, för beaktande av synpunkter som framkommit vid ärendets behandling 
vid dagens möte i kommunstyrelsen. 

Utdrag 

bevakning 
kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 142 

Justerandes sign 

(l!}~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/809 

Remiss från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om 
förslag till Nya föreskrifter angående risk- och sårbarhetsanalyser; 
yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har erbjudits att yttra sig över förslag frän Myndigheten för Samhälls
skydd och Beredskap till reviderade föreskrifter avseende kommuners och lands
tings risk- och sårbarhetsanalyser enligt förordningen (2006:637) om extraordinära 
händelser, 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/141/1, yttrande från beredskapssamordnaren 
Bilaga KS 2014/141/2, remiss från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
Ledningsutskottets beslut 2014/08-26, § 149 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
m i enlighet med förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/141/1, utan invänd
ningar ställa sig bakom förslag till nya föreskrifter angående kommuners och lands
tings risk- och sårbarhetsanalyser. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

m i enlighet med förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/141/1, utan invänd
ningar ställa sig bakom förslag till nya föreskrifter angående kommuners och lands
tings risk- och sårbarhetsanalyser. 

Utdrag 

beredskapsplanläggaren 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

:Er; p :m j t( 0112 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 143 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Förvärv av Karlbergs kiosk 

INLEDNING 

Dnr 2014/887 

J detaljplanen för del av stadsparken, planeras en tydligare entre till parken, fär
digställande av fler besöksparkeringar, en ny servicebyggnad med offentliga toa
letter och kiosk/kafe med mera, Markverksamheten har fått uppdraget att formali
sera uppgörelsen om förvärv av Karlbergs kiosk, som ryms inom planerat område, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/142/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, planering och ut
veckling 
Ledningsutskottets beslut 2014-08-26, § 150 

Anders Dahlberg deltar vid ärendets behandling, 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att Sala kommun förvärvar Karlbergs kiosk för 225,000 kronor samt att byggnaden 
rivs, 
att för förvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300,000 
kronor att täckas av eget kapital, samt 
att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på samhällsbyggnadskontoret 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun förvärvar Karlbergs kiosk för 225,000 kronor samt att byggnaden 
rivs, 

att för förvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300,000 
kronor att täckas av eget kapital, samt 

att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på samhällsbyggnadskontoret 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 144 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Biblioteksplan för Sala kommun 2015-2018; uppdrag 

INLEDNING 

Dnr 2014/773 

Enligt bibliotekslagen SFS 2013:801 § 17 ska varje kommun anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet inom biblioteksområdet Kultur- och fritidsutskotter ber kom
munstyrelsen om att få uppdraget att revidera nuvarande biblioteksplan då den 
behöver förnyas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/152/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-06-19, § 33 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att revi
dera biblioteksplanen för Sala kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att revi
dera biblioteksplanen för Sala kommun. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret 

Vf ;20/V r/'112 
Utdragsbestyrkande 
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§ 145 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/668 

Ansökan från studieförbundet Vuxenskolan om medel till 
cirkelledare för "Mitt val" 

INLEDNING 
studieförbundet Vuxenskolan Sverige har utarbetat ett studiematerial som vänder 
sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, så de ska stärkas i att bli 
mer delaktiga i vårt samhälle. studiematerialet "Mitt val" ger insyn och insikt kring 
rätten och skyldigheten att rösta, och ger kunskap om hur ett val i Sverige går till. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/153/1, ansökan från studieförbundet Vuxenskolan 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-06-19, § 35 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till studieförbundet Vuxenskolan bidra med 5.000 kronor för en studiecirkel, 
under förutsättning att den genomförs i Sala med deltagare från Sala. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till studieförbundet Vuxenskolan bidra med 5.000 kronor för en studiecirkel, 
under förutsättning att den genomförs i Sala med deltagare från Sala. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret 
studieförbundet Vuxenskolan 

Utdragsbestyrkande 

14{22) 



iii sALA ar;; KOMMUN 

§ 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Ansökan från Sätra IF angående projekt Gropen 

INLEDNING 

Dnr 2014/465 

Ett projekt för bland annat byggande av en konstsnöanläggning och slinga för rull
skidåkning vid barmark, med syftet att nyskapa en möjlighet för Salas skidungdomar 
och eventuellt tillkommande att utvecklaskidverksamheten ytterligare. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/154/1, skrivelse från Sätra IF med underlag 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014/06-19, § 36 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig positiv till hela projektet, 
att för 2014 anslå 260.000 kronor till en första etapp i projektet, att tas ur eget 
kapital, samt 
m avseende finansiering av resterande två etapper 2015-2016, överlämna ärendet 
till reviderad strategisk plan. 

Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Alette Marie Lindgren (S), Alaittin Temur (S) 
Hanna Westman (SBÄ), johanna Ritvadatter (V), Monica Fahrman (MP), Andreas Wei
born (M), Christer Eriksson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin (M), Michael PB 
johanssan (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig positiv till hela projektet, 

att för 2014 anslå 260.000 kronor till en första etapp i projektet, att tas ur eget 
kapital, samt 

m avseende finansiering av resterande två etapper 2015-2016, överlämna ärendet 
för behandling i i reviderad strategisk plan. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 
kultur- och fritidskontoret 
Sätra IF 

f x 2J;JW 1 l ,U 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 147 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Trafiksituationen kring skolor och förskolor; uppdrag 

INLEDNING 

D nr 2014/820 

Bildnings- och lärandenämnden har 2014-06-10, §51, begärtattkommunstyrelsen 
låter genomföra en undersökning av trafiksituationen kring skolor och förskolor i 
Sala kommun och vidtar de åtgärder som eventuellt kan behövas för att erhålla en 
säker trafikmiljö. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/147/1, BLN §51 
Ledningsutskottets beslut 2014-08-26, § 155 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att genomföra en 
undersökning kring trafiksituationen vid skolor och förskolor i Sala kommun, samt 
att därefter presentera en sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter 
och eventuella åtgärder till kommunstyrelsen. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag, dock med följande tillägg: att uppdra till kom
munstyrelsen förvaltning, samhällsbyggnadskontoret att redovisa erfarenheter 
och konsekvenser av Sala kommuns nya skolskjutsorganisation när det gäller barns 
säkerhet i trafiken. 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Hanna Westmans yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och finner förslaget 
bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Hanna Westmans tilläggsyrkande mot avslag och finner 
tilläggsyrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att genomföra en 
undersökning kring trafiksituationen vid skolor och förskolor i Sala kommun, samt 
att därefter presentera en sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter 
och eventuella åtgärder till kommunstyrelsen, samt 

;m uppdra till kommunstyrelsen förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, att redo
visa erfarenheter och konsekvenser av Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 
när det gäller barns säkerhet i trafiken. 

Utdrag: kommunstyrelsens förvaltning/ tekniska kontoret och samhällsbyggnads-
kontoret /5< :ZC/1( (Jo/ J ;0 

Utdragsbestyrkande 

16 (23) 
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§ 148 

Justerandes sign 

~ 
1?{,{1/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/390 

Detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11; 
antagande 

INLEDNING 
Plan området, som omfattar kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, ligger i 
centrala Sala, ett par kvarter väster om Stora Torget Syftet med detaljplanen är att 
ändra användningen för fastigheten Kaplanen 1 frånA-allmänt ändamål- till BCD -
bostads-, centrum- och vårdändamåL 

Rättelse av kommunstyrelsens beslut 2014-06-03, § 127. 

Jäv 
Glenn Andersson (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/69/2, antagandehandlingar (normalt planförfaran de) 
Ledningsutskottets beslut 2014-05-19, § 125 
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03, § 127 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, Sala kommun, 
Västmanlands län, 
dels beslutar för egen del 
att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 2014-06-03, § 127. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, Sala kommun, 
Västmanlands län, 

dels beslutar för egen del 

att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 2014-06-03, § 127. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 149 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 17 juni och 26 augusti 2014, kultur
och fritidsutskottet den 19 juni 2014 och samhällsbyggnadsutskottet den 17 juni 
och 26 augusti 2014, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och 
med 2014-06-03 till och med 2014-09-10. 

Utdragsbestyrkande 

18 (ZZ) 



§ 150 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/429 

Information om förvaltningens arbete med förvaltningsorganisa
tionen utifrån beslut om ny politisk organisation 

INLEDNING 
Information från kommunchefen om arbetet med förvaltningsorganisationen utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26, § 81 Politisk organisation. 

Beredning 
Kommunchefjenny Nolhage informerar om arbetsprocessen i chefsgrupp och 
CeSam, samt arbetet med att ta fram reviderade reglementen och delegationsord
ningar, med anledning av förändrad förvaltningsorganisation från tre förvaltningar 
-kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och omsorgsförvalt
ning-till en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
f'k'l jlj!/i!Oq/k 

Utdragsbestyrkande 
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§ 151 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

D nr 2013/107 

Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2014 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens förvaltnings attestlista föreslås att bli reviderad enligt underlag i 
bilaga, att gälla från och med 2014-09-11. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/5/5, missiv 
Bilaga KS 2014/5/6, reviderad attestlista 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med Bilaga KS 2014/5/6 fastställa Attestlista för kommunstyrelsens 
förvaltning 2014, att gälla från och med 2014-09-11. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iill, i enlighet med Bilaga KS 2014/5/6, fastställa Attestlista för kommunstyrelsens 
förvaltning 2014, att gälla från och med 2014-09-11. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

Utdragsbestyrkande 

20 {22) 



§ 152 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/951 

Ansökan om medlemskap i Stockholm Business Alliance (SBA) 

INLEDNING 
Stockholm Business Allian c e (SBA) är ett partnerskap mellan 52 kommuner i sju län. 
Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Från Västman
land är Västerås, Arboga, Hallstahammar, Kungsär och Surahammar medlemmar i 
partnerskapet. Även vår grannkommun H e by är medlem. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/163/1 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun lämnar in en ansökan om medlemskap i Stockholm Business 
Alliance från och med 2015-01-01. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun lämnar in en ansökan om medlemskap i Stockholm Business 
Alliance från och med 2015-01-01. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
kommunstyrelsens ordförande, 
Per-Olov Rapp 

EX/) 2J,!NC'1(2 
Utdragsbestyrkande 

21 (22) 



§ 153 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/914 

Temporär ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
VafabMiljö 

INLEDNING 
På ägarmöte 2014-04-25 diskuterades beslutssituationen för ombildningen av Vafab 
Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö. Bakgrunden till mötet var att 11 av 
Vafab Miljös 12 ägarkommuner godkände ombildningen under 2013. Den kommun 
som ännu inte tagit de beslut som behövs för att kommunalförbundet ska kunna 
bildas är Enköpings kommun. Något beslut har ännu ej tagits avEnköpings kommun. 
För att formellt kunna bilda kommunalförbundet innan Enköpings kommun tagit 
ställning måste förbundsordningen ändras. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/164/1, skrivelse från VafabMiljö med underlag 
Bilaga KS 2014/164/2, förslag till temporärt ändrad förbundsordning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till temporär ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2014/164/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till temporär ändring av förbundsordning för kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2014/164/2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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