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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Glenn Andersson (S) 
Amanda Lindblad (S) 
Alette Marie Lindgren (S), ej§ 220 på grund av jäv 
Hanna Westman (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Eriksson (C) 
Peter Molin (M) 
Michael PB Johansson (M) 
Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 

Johanna Ritvadatter (V) ersätter Gunnel Söderström (V) 
Allan Westin (M) ersätter Elisabet Pettersson (C) 
Alaittin Temur (S) ersätter Alette Marie Lindgren (S) § 220 (jäv) 

Alaittin Temur (S) 
Bo Kihlström (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ), kl13.30-16.10 
Peter Kraft (MP) 
Anders Westin (C), kl13.55-16.35 
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Andreas Weiborn (M), kl13.55-16.35 
Johan Widen (M) 
Ragge Jagero (SD) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
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Silvana Enelo Jansson, kontorschef 
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Jörgen Gustafsson, projektledare 
Jill Roos, kommunsekreterare 
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§ 190 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

att följande ärende dras ur dagens föredragningslista 

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB 

samt 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista 

32 Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala 

Utdragsbestyrkande 
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R sALA 
~KOMMUN 

§ 191 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/946 

Remiss om Miljömålsberedningens delbetänkande Med 
miljömålen i fokus- hållbar användning av mark och vatten 

INLEDNING 
Sala kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter till Miljödepartementet 
om Miljömålsberedningens delbetänkande "Med miljömålen i fokus- hållbar 
användning av mark och vatten. Miljömålsberedningens uppdrag är att föreslå 
strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder för att vi ska uppnå de miljö
kvalitetsmål som är kopplade till en långsiktig hållbar mark- och vattenanvänd
ning. Beredningen ska även föreslå vilka underlag som behövs tas fram i de fall 
där etappmål inte är möjliga att ange. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/222/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhälls
byggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/222/2, remiss 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-10-14, § 83 

Enhetschef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsens beslutar 
att till Miljödepartementet avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, 
Bilaga KS 2014/222/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsens beslutar 

att till Miljödepartementet avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, 
Bilaga KS 2014/222/1. 

Utdrag 

Miljödepartementet 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 

{:Yl oZtW llic'B 
Utdragsbestyrkande 
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~SAlA 
KOMMUN 

§ 192 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 

INLEDNING 

Dnr 2014/907 

Representanter för Sala kommun, såväl anställda som förtroendevalda, ska agera 
professionellt och föredömligt. l syfte att förebygga förekomst av korruption, mutor 
och jäv- eller misstanke därom- föreslås riktlinjer framtagna utifrån, av kommun
fullmäktige, antagen policy. Arbetsgivarutskottet har behandlat ärendet 2014-10-09 
och godkänt ärendet för vidare hantering. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/223/1, missiv 
Bilaga KS 2014/223/2, förslag till riktlinjer 
Arbetsgivarutskottet 2014-10-09 

HR konsult Anna Borlund föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till arbetsgivarutskottets förslag att kommunstyrelsens beslutar 
att anta Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, Bilaga KS 2014/223/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsens beslutar 

att anta Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, Bilaga KS 2014/223/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
personalkontoret 

Exp o:?t~Jif//1/ 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 193 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11·11 

Biblioteksbyggnadens klimat 

INLEDNING 

Dnr 2014/959 

Skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen med anledning av arbetsmiljön/ 
klimatet i biblioteksbyggnaden, Sala stadsbibliotek 

Beredning 
Bilaga KS 2014/224/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur· och 
fritidskontoret 
kultur-och fritidsutskottets beslut 2014-09-25, § 44 

Kontorschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till arbetet med reviderad strategisk plan. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till arbetet med reviderad strategisk plan. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidskontoret 
ekonomikontoret 

/!:1 .,W/111/8 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 194 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Grönt kompetenscentrum; lägesrapport 

INLEDNING 

Dnr 2014/362 

Projektledaren för förstudie Grönt kompetenscentrum Jörgen Gustafsson lämnar en 
lägesavstämning avförstudien och presenterar bland annat mål och syfte med för
studien, nuläge, huvudinriktningar i förstudienjprojektet, samt tar upp frågor från 
förstudiensamt till förstudien. 

Beredning 
Projektledare Jörgen Gustafsson informerar. 

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 

2_?/11 /Il? 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 195 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/1000 

Uppdaterad handlingsplan för tillgänglighetsarbete samt åtgärds
plan för tillgänglighetsarbete 

INLEDNING 
Bildnings- och lärandenämnden har 2014-09-16, § 64, beslutat anta förslag till 
uppdaterad handlingsplan för skolförvaltningen, samt att hos kommunstyrelsen 
begära en åtgärdsplan för hur de brister som pekas ut i handlingsplanen ska åt
gärdas, inklusive ekonomiska konsekvenser. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/197/1, bildnings- och lärandenämnden BLN § 64 
Bilaga KS 2014/197/2, handlingsplan 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 204 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att i samråd med 
Sala kommuns förvaltningar, upprätta prioriteringslista med kostnadsförslag avse
ende inkomna åtgärdsplaner från förvaltningarna. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
som tilläggsyrkande 
m synpunkter ska även inhämtas från Kommunala Handikapprådet avseende åt
gärdsplanerna. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Hanna Westmans (SBÄ) tilläggsyrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att i samråd med 
Sala kommuns förvaltningar, upprätta prioriteringslista med kostnadsförslag avse
ende inkomna åtgärdsplaner från förvaltningarna, samt 

att synpunkter ska även inhämtas från Kommunala Handikapprådet avseende åt
gärdsplanerna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
övriga förvaltningar 
Kommunala Handikapprådet 

E:J,!F ,.f!t N/ //cf 

Utdragsbestyrkande 
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§ 196 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/731 

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordnings
förbund; korrigering 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har 2014-06-18, § 100, fattat beslut om ny förbundsordning 
för Norra Västmanlands Samordningsförbund. Därefter har samordningsförbundet 
meddelat att förbundsordningen behöver korrigeras, då det blivit felskrivningar i 
förslaget. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/119/2, förslag förbundsordning 
Bilaga KS 2014/119/3, skrivelse från Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 205 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att§ 15 Revision i förbundsordningen får ändrad lydelse enligt följande 
" ... Mandattiden för revisorerna är densamrna som för styrelsens ledamöter ... ", 
att Sala kornmun ansluter sig till den skrivning i förbundsordningen när det gäller 
§ 19 Tvister, nämligen "Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, 
om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sve
rige"~ 

iill, som en följd av ovanstående ändringar, upphäva kornmunfullmäktiges beslut 
2014-06-18, § 100, samt 
f!ll med ovanstående ändringar, godkänna Förbundsordning för Norra Västrnan
lands Sarnordningsförbund. 

BESLUT 
Kornmunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att§ 15 Revision i förbundsordningen får ändrad lydelse enligt följande 
" ... Mandattiden för revisorerna är densamrna som för styrelsens ledamöter...", 

att Sala kornmun ansluter sig till den skrivning i förbundsordningen när det gäller 
§ 19 Tvister, nämligen "Tvist mellan förbundet och en eller flera medlern-mar ska, 
om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän dornstol i Sve
rige", 

iill, som en följd av ovanstående ändringar, upphäva kornmunfullmäktiges beslut 
2014-06-18, § 100, samt 

att med ovanstående ändringar, godkänna Förbundsordning för Norra Västrnan
lands Sarnordningsförbund. 

Utdrag 

kornmunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 197 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/844 

Remiss från Västerås stad om Västerås program för trafikslags
övergripande godsinfrastruktur 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över remiss från Västerås stad om 
Västerås program för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur. Programmet 
syftar till att visa hur Västerås avser att möta den nuvarande och framtida ut
maningen att hantera det gods som behöver transporteras, samt hur Västerås 
vill främja en långsiktigt hållbar utveckling. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/195/1, yttrande 
Bilaga KS 2014/195/2, remiss 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 222 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Västerås stad yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/195/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Västerås stad yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/195/1. 

Utdrag 

Västerås stad 
kommunstyrelsens förvaltning 
tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 

EY·p c2o Ni i(J 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 198 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/1106 

Inrättande av Tjänsteman i Beredskap (TiB) vid Sala kommun 

INLEDNING 
Sala kommun föreslås inrätta en permanent funktion som Tjänsteman i Beredskap 
(TiB) vid Sala kommun som ett led i kommunens krisledningsorganisation. Denna 
tar vid efter den tillfälliga TiB som kommunchefen inrättade temporärt i samband 
med skogsbranden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/225/1, skrivelse från beredskapssamordnaren 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-06, § 228 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
iill, i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2014/225/1, Sala kommun inrättar en funk
tion som Tjänsteman i Beredskap (TiB). 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för framtagande av ett 
förslag avseende funktionen som Tjänsteman i Beredskap, bättre anpassad för våra 
lokala förutsättningar. 

Hanna Westman (SBÄ) och Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska återremitteras. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för framtagande av ett 
förslag avseende funktionen som Tjänsteman i Beredskap, bättre anpassat för våra 
lokala förutsättningar. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Rickert Olzon 
bevakning 

$!~/;!_) 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 199 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/1066 

Överenskommelse om samverkan kring utvecklingsplan för att 
förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren 2015-2018 

INLEDNING 
Rekommendation från Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) till kommu
ner och landsting att anta överenskommelsen i sina respektive församlingar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/219/1, protokollsutdrag VKL § 6 
Bilaga KS 2014/219/2, förslag till överenskommelse 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-06, § 230 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna överenskommelse om samverkan kring utvecklingsplan för att 
förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren 2015-2018, Bilaga KS 
2014/219/2. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
som ett tilläggsyrkande 
illt i kommunens fortsatta arbete med att förbättra den psykiska hälsan hos barn 
och ungdomar, uppmärksamma betydelsen av ett rikt föreningsliv och civilsam
hällets insatser samt behovet av förebyggande arbete och tidiga insatser. 

Hanna Westman (SBÄ), johanna Ritvadetter (V) och Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna överenskommelse om samverkan kring utvecklingsplan för att 
förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren 2015-2018, Bilaga KS 
2014/219/2, samt 

illt, i kommunens fortsatta arbete med att förbättra den psykiska hälsan hos barn 
och ungdomar, uppmärksamma betydelsen av ett rikt föreningsliv och civilsam
hällets insatser samt behovet av förebyggande arbete och tidiga insatser. 

Utdrag 
Västmanlands Kommuner och Landsting 
Sala kommuns nämnder och förvaltningar 

Exp 21/Ntl/3 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 200 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Motion om integration och arbete 

INLEDNING 

Dnr2014/174 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB Johans
son (M), Mattias Goldkuhl (M), Allan Westin (M) och Pernilla Johansson (M) inkom 
den 29 januari 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att svenskun
dervisningen i Sala (SFI) ska reformera till att bli mer yrkesinriktad, snabbare och 
förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade invandrare samt att en del bidrag 
/ersättningar kopplas till arbetsintroduktion/praktik på företag och kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/198/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/198/2, yttranden BLN § 20, vård- och omsorgsnämnden VON§ 37 
Bilaga KS 2014/198/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 206 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

14{36) 



§ 201 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Motion om skydd för omsorgstagares pengar 

INLEDNING 

Dnr 2014/80 

Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion. Motion
ären föreslår att det tas fram ett regelverk för hur betal-fkreditkort ska hanteras för 
kommunens brukare för att minska de problem som kan uppstå för såväl kommu
nens omsorgspersonal som omsorgstagare i och med att man framöver ska hantera 
brukares betal-/kreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar deras kon
tanter. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/199/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/199/2, yttranden från medborgarkontoret och vård- och 
omsorgsnämnden VON § 36 
Bilaga KS 2014/199/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 207 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

15 (36) 



l SALA 
KOMMUN 

§ 202 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/175 

Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson inkom den 29 januari 2014 med 
rubricerad motion. Motionären föreslär att det tas fram gemensamma former och 
regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer i civilsamhället 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/200/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/200/2, yttranden frän kultur- och fritidskontoret och vård- och 
omsorgsnämnden VON§ 34 
Bilaga KS 2014/200/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 208 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn och komma med förslag till 
kommunalt ansvar och regler för bidrag och stöd från Sala kommun till sociala 
aktörer inom civilsamhället, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn och komma med förslag till 
kommunalt ansvar och regler för bidrag och stöd från Sala kommun till sociala 
aktörer inom civilsamhället, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

16 (36) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 203 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/592 

Motion om parkeringsplatser för husvagnar och husbilar 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den31mars 2014 med rubri
cerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att an
visa parkering för husbilar och bilar med tillkopplat släpfordon på Ringgatans lokal
körbana öster om korsningen med Södra Esplanaden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/201/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/201/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/201/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 209 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att parkeringsplats för husvagnar och husbilar i ordningsställs utmed Ringgatans 
södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

;l!! parkeringsplats för husvagnar och husbilar iordningsställs utmed Ringgatans 
södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

17 (36) 



l . 

SALA 
KOMMUN 

§ 204 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Motion om busslinje till Enköping 

INLEDNING 

Dnr 2014/332 

Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun initierar en process med aktörerna inom 
kollektivtrafiken för att utreda behovet av en busslinje till Enköping, och att 
utreda förutsättningarna för en busslinje till Enköping. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/202/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/202/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/202/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 210 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen fortsättningsvis genom bland annat kollektivtrafiknämnden i 
Västmanland bevakar och driver på frågan om återupprättande av busslinje mellan 
Sala-Enköping, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill;! kommunstyrelsen fortsättningsvis genom bland annat kollektivtrafiknämnden i 
Västmanland bevakar och driver på frågan om återupprättande av busslinje mellan 
Sala-Enköping, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

18{36) 



l SAlA 
KOMMUN 

§ 205 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr2014/586 

Motion om distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den 31 mars med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att Sala i samarbete med Enköpings och H e by kom
muner låter utreda möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för va
ror till sina respektive tillagningskök samt möjlig lokalisering för denna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/203/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/203/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/203/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 211 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill bifalla motionen. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

19 (36) 



l SALA 
KOMMUN 

§ 206 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/475 

Motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Mårten Öhrström (C), GustafEriksson (C), Hans Johansson 
(C), Kerstin Larsson (C), Anna Gillerblad (C), Christer Eriksson (C), Anders Westin 
(C), Maila Pettersson (C), Christer Gustafsson (C) och Sven-Olof Pettersson (C) in
kom den 4 mars 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kom
mun ska utreda möjligheterna att öppna Lindgården som ett trygghetsboende, ut
reda möjligheten att etablera ett trygghetsboende i kombination med Björkgården 
i Västerfärnebo och i anslutning till Åsgården, samt utreda möjligheten att etablera 
ett trygghetsboende i Ransta. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/204/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/204/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden VON§ 73 
Bilaga KS 2014/204/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 212 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

20 (36) 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 207 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/569 

Motion om att sätta upp trafikspeglar alternativt införa väjnings
plikt mot Kungsgatan i Sala 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom den25mars 2014 med rubricerad motion. Motion
ären föreslår att Sala kommun sätter upp speglar i korsningarna på Kungsgatan, 
alternativt att bilister på tvärgatorna tvingas lämna företräde. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/205/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/205/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/205/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 213 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

21 (36) 



§ 208 

Justerandes sign 

Motion om sparkspår 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/562 

Amanda Lindblad (S) inkom den26mars 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun, under en provtid på två år, endast sandar halva gång- och 
cykelbanorna för att möjliggöra framförande av spark och pulka på gång- och cykel
banorna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/206/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/206/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/206/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 214 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, under vintern 2014-2015 
i ordningsställer en lämplig provsträcka för spark och pulka på en av kommunens 
gång- och cykelvägar, 
;ill de försäkringsmässiga frågorna beaktas och löses, 
att utvärdering av försöket redovisas till kommunstyrelsen senast i april2015, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, under vintern 2014-
2015 iordningsställer en lämplig provsträcka för spark och pulka på en av kommu
nens gång- och cykelvägar. 

att de försäkringsmässiga frågorna beaktas och löses, 

att utvärdering av försöket redovisas till kommunstyrelsen senast i april2015, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

22(36) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 209 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2014/591 

Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska ta fram och införa ett omvårdnadslyft till de anställda, 
samt att undersköterskor årligen ska erbjuds att vidareutbilda sig som silviasyster 
eller motsvarande spetsutbildning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/207/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/207/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden VON§ 69 och 
bildnings- och lärandenämnden BLN § 43 
Bilaga KS 2014/207/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 215 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

f!tt anse motionen besvarad 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

23 (36) 



l
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SALA 
KOMMUN 

§ 210 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2014/683 

Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska ta fram en kost- och livsmedelsplan för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/208/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/208/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/208/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 216 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

24(36) 



l sALA 
KOMMUN 

§ 211 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/570 

Motion om att införa meditationjmindfulness till elever 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom den25mars 2014 med rubricerad motion. Motion
ären föreslår att bildnings- och lärandenämnden undersöker möjligheten att införa 
meditation/mindfulness som ett instrument för elever att kunna hantera stress. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/209/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/209/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden BLN § 42 
Bilaga KS 2014/209/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 217 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

25 {36) 



l . 

SALA 
KOMMUN 

§ 212 

Justerandes sign 

Motion om lokalt slakteri 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/686 

Erik Åberg (MP) inkom den 29 april 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun undersöker möjligheterna och intresset för att etablera 
ett lokalt slakteri i kommunen i samarbete med lokala livsmedelsproducenter och 
intresseorganisationer i kommunen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/210/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/210/2, yttrande från Företagarcentrum och samhällsbyggnadskon
toret 
Bilaga KS 2014/210/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 218 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill anse motionen besvarad 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

26 (36) 



§ 213 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/756 

Motion om kött från grisar med knorr och utan antibiotika i 
kroppen 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) inkom den 22 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det ställs lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som 
köps in till kommunens verksamheter som svenska bönder ska leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/211/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/211/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/211/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 219 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

27(36) 



1
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~~-~ .. SALA 

KOMMUN 

§ 214 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/813 

Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med rubrice
rad motion. Motionärerna föreslår att en inventering görs av behovet för boende för 
äldre med missbruk i Sala kommun, samt att möjligheten till samarbete med aktörer 
såsom landstinget, andra kommuner i länet och hjälporganisationer med anknytning 
till missbruk utreds. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/212/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/212/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/212/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 220 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

28 (36) 



l sALA 
KOMMUN 

§ 215 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på väg 800 

INLEDNING 

Dnr 2014/513 

Gunnar Eriksson inkom den14mars 2014 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att hastigheten sänkts till 50 kilometer i timmen på väg 800 
från rondellen vid !CA Kvantum till avfarten mot Fagersta, och att ett övergångs
ställe byggs norr om rodellen vid !CA Kvantum. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/213/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/213/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/213/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 223 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

29 (36) 



l SALA 
KOMMUN 

§ 216 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Medborgarförslag om grön tillväxtplan 

INLEDNING 

Dnr 2014/743 

Per Nyström inkom den 16 maj 2014 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att det tas fram en grön tillväxtplan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/214/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/214/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/214/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 224 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 
2015- 2018 för Sala kommun, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 
2015- 2018 för Sala kommun, samt 

fl!! därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

30 (36) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 217 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/1090 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, ledningsutskott och 
arbetsgivarutskott 2015 
Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/220/1, förslag på sammanträdesdagar 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-06, § 231 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
gtt godkänna reviderat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen samt 
ledningsutskottet och arbetsgivarutskottet 2015. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

gtt godkänna reviderat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen samt 
ledningsutskottet och arbetsgivarutskottet 2015, enligt följande: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott tisdag kl13.30 

14 januari 

20 januari 

10 februari 

17 februari 

24 februari 

3 mars 

10mars 

16mars 

17mars 

31mars 

7 april 

13 april 

14 april 

21 april 

28 april 

12 maj 

19 maj 

26 maj 

9 juni 

obs, onsdag 

månadsuppföljning januari 

"diskussions-jtemamöte" 

bokslutsberedning kl 08.30 

bokslutsberedning kl 08.30 

månadsuppföljning februari 

bokslut 

strategisk plan, kl 08.30 

strategisk plan, kl 08.30 

månadsuppföljning mars 

månadsuppföljning april 

"diskussions-jtema möte" 

Utdragsbestyrkande 
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2014-11-11 

forts§ 217 

16 juni månadsuppföljning maj 

4 augusti strategisk plan 

18 augusti 

2 september obs, onsdag 

15 september "diskussions-jtemamöte" 

22 september 

29 september delårsrapport med helårsprognos 

15 oktober obs, torsdag 

20 oktober månadsuppföljning september 

3 november 

17 november månadsuppföljning oktober 

l december 

8 december "diskussions-jtemamöte" 

15 december månadsuppföljning november 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott torsdag kl 08.30 

8 januari 

12mars 

7 maj 

13 augusti 

8 oktober 

3 december 

Kommunstyrelsen torsdag kl13.30 

8 januari 

5 februari 

12mars 

16 april 

7maj 

4 juni 

gem. planeringsförutsättningar, strategiska planer 

bokslut 

Utdragsbestyrkande 
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20 augusti 

1 O september 

8 oktober 

5 november 

3 december 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
övriga nämnder 
förvaltningar och kontor 
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Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

strategisk plan kl 08.30 

delårsrapport, helårsprognos 

nämndernas vepa r delges 

Utdragsbestyrkande 
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Dnr 2013/107 

Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2014 

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

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/226/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/226/2, attestlista 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med reviderad Bilaga KS 2014/226/2 fastställa attestlista för 
kommunstyrelsens förvaltning 2014, att gälla från och med 2014-11-11. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iill, i enlighet med reviderad Bilaga KS 2014/226/2, fastställa attestlista för kom
mun-styrelsens förvaltning 2014, att gälla från och med 2014-11-11. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

Utdragsbestyrkande 
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Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

Fråga ställdes av Johan Widen vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-09 om 
delegationsbeslut rörande Flytt av personbil från salabostäders boendeparkering. 

Frågan besvaras av ordföranden. 

Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 21 oktober och 6 november 2014, 
kultur- och fritidsutskottet den 23 oktober 2014 och samhällsbyggnadsutskottet 
den 14 oktober 2014, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och 
med 2014-10-09 till och med 2014-11-10. 

Utdragsbestyrkande 
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2014-11-11 

Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2014/1131 

Utifrån beslut i landsting och kommun om att ta fram förslag på en gemensam drift 
av viss närsjukvård i Sala presenteras nu en rapport med förslag på att samlokali
sera landstingets och kommunens rehabiliteringsenheter och inrätta gemensamma 
vårdplatser, samlokaliserad vårdcentral med mera. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/227/1, skrivelse från Landstinget Västmanland 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-06, § 233 

Jäv 
Alette Marie Lindgren (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att i samband med utredning och ett beslut om nya landstingslokaler ska frågan 
prövas om de båda rehabiliteringsverksamheterna kan samlokaliseras, 
att skapa en avdelning med fem övergångsfmellanvårdsplatser, vårdplatser som 
drivs av landstinget och Sala kommun köper in sig på de platser de har behov av, 
samt 
att en anpassning av lokaler görs för att gälla tills ny byggnad finns och att kommu
nens delar flyttar in tillsvidare. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iill i samband med utredning och ett beslut om nya landstingslokaler ska frågan 
prövas om de båda rehabiliteringsverksamheterna kan samlokaliseras, 

att skapa en avdelning med fem övergångsjmellanvårdsplatser, vårdplatser som 
drivs av landstinget och Sala kommun köper in sig på de platser de har behov av, 
samt 

att en anpassning av lokaler görs för att gälla tills ny byggnad finns och att kommu
nens delar flyttar in tillsvidare. 

Utdrag 

Landstinget Västmanland 
kommunstyrelsens förvaltning 
tekniska kontoret 
vård-och omsorgsförvaltningen 

~J:/' .;2c'/~//FJ 
Utdragsbestyrkande 
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