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§ 221 Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att följande ärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

• Riktlinjer för fördelning av schablonersättning från Migrationsverket för 
kommunens flyktingmottagande 

• Riktlinjer för gåvor 

• Information om skrivelse till Trafikverket avseende hastighetsnedsättning 
på bansträckan Tillberga-Ransta 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

r l\ Id 
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l sALA 
KOMMUN 

§ 222 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/1009 

Revisionsrapport- Styrning och kontroll över kommunens EV
projekt 

INLEDNING 
Revisionen har granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll över BU
finansierade projekt. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/231/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/231/2, revisionsrapport 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 241 

Projektledare Inger Hansen, PwC, föredrar ärendet. Vid ärendets behandling deltar 
även ordföranden i kommunrevisionen Sven-Erik Carlsson. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att revisionens synpunkter i tillämpliga delar när det gäller central uppföljning och 
redovisning samt stöd och samordningavEU-projekt ska beaktas och att en plan för 
detta framtas av kommunchef i samarbete med Företagarcentrums chef, samt 
att överlämna förvaltningens yttrande till revisionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att revisionens synpunkter i tillämpliga delar när det gäller central uppföljning och 
redovisning samt stöd och samordningavEU-projekt ska beaktas och att en plan för 
detta framtas av kommunchef i samarbete med Företagarcentrums chef, samt 

att överlämna förvaltningens yttrande till revisionen. 

Utdrag 
revisionen 
kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 
Företagarcentrum 

t!Xf' 8/f « fJLf 

Utdragsbestyrkande 
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l sALA 
KOMMUN 

§ 223 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/1164 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till underhåll av hiss i 
Silvergruvan 

INLEDNING 
Skrivelse har inkommit från Sala Silvergruva AB om behov av ekonomiskt bidrag till 
hissen i Silvergruvan. Den hiss som installerats 2003 i Ulricagruvan är nu i behov av 
omfattande underhåll, vilket innebär byte under vår/vinter 2015 av hissens bärande 
konstruktion. Kostnaden beräknas till1, 9 miljoner kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/241/1, skrivelse från Sala Silvergruva AB 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anvisa 1, 9 Mkr i driftbidrag till Sala Silvergruva AB, för underhåll av hiss, att 
täckas ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anvisa 1, 9 Mkr i driftbidrag till Sala Silvergruva AB, för underhåll av hiss, att 
täckas ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 224 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/1208 

Riktlinjer för fördelning av schablonersättning från 
Migrationsverket för kommunens flyktingsmottagande 

INLEDNING 
I Svensk författningssamling 2010:1122, med ändring 2014:367, finns lagföreskifter 
för hur schablonersättningen till kommunerna för flyktingmottagande ska fördelas. 
Fördelningen bör ses över årsvis med utgångspunkt ifrån de flyktingströmmar som 
är aktuella. I Sala kommun har vård-och omsorgsförvaltningen och skolförvaltning
en ett avtal om hur ersättningen ska fördelas förvaltningarna sinsemellan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/245/1 

Mauro Pliscovaz, enhetschef vård-och omsorgsförvaltningen, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsens beslutar 
att fördela inkommande schablonersättning från Migrationsverket 2015 med 87,5 o/o 
till skolförvaltningen och 12,5 o/o till vård- och omsorgsförvaltningen, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda ny resursfördelningsmodell 
inför 2016. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsens beslutar 

att fördela inkommande schablonersättning från Migrationsverket 2015 med 87,5 o/o 
till skolförvaltningen och 12,5 o/o till vård- och omsorgsförvaltningen, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda ny resursfördelningsmodell 
inför 2016. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning 
skolförvaltningen 
vård- och omsorgsförvaltningen 
eX_p d'O!'(/ZOif 

' Ut d r agsbestyrkande 
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§ 225 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/1185 

Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar i Sala kommun 2015 

INLEDNING 
Länsstyrelsen i Västmanland har rapporterat att platsbehovet för ensamkommande 
asylsökande barn och ungdomar kommer att öka under 2015. För Sala kommuns del 
innebär det att man föreslås tillhandahålla 14 asylplatser för ensamkommande barn 
och ungdomar under 2015. 

Under 2014 har sala kommun slutit ett avtal att omfatta 16 platser, av dessa ska 7 
platser alltid finnas tillgängliga för asylsökande ungdomar samt 9 platser för PUT 
(permanent uppehållstillstånd). Mot bakgrund av att kommunen förväntas utöka 
avtalet ytterligare under 2015 har verksamheten för ensamkommande barn i sala 
kommun arbetat aktivt med att förbereda för att starta upp ytterligare ett boende 
för att om möjligt ta emot flera ungdomar. En utbyggnad av boendekedjan och 
rekrytering av jourhem och familjehem pågår också. Ett nytt avtal föreslås nu att 
tecknas med Migrationsverket 

Beredning 
Bilaga KS 2014/242/1, missiv 
BilagaKS 2014/242/2, överenskommelse om asylplatser 
Bilaga KS 2014/242/3, överenskommelse om platser för barn med uppehållstill
stånd 
Ma u ro Pliscovaz, enhetschefvård-och omsorgsförvaltningen, deltar vid ärendets 
behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att teckna nytt avtal med Migrationsverket gällande mottagande med 14 asylplatser 
för ensamkommande barn och ungdomar för 2015, 

att teckna nytt avtal med migrationsverket gällande mottagande med 16 PUT
platser gällande ensamkommande barn och ungdomar för 2015, 

att öppna ett nytt boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar på 
fastigheten Kristina 4:4, Tränggatan 10-12, samt 
att under ombyggnationen av fastigheten, Tränggatan 10-12, flytta fyrklöverns verk
samhet temporärt tilllokaler i Lindgård en. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna nytt avtal med Migrationsverket gällande mottagande med 14 asylplatser 
för ensamkommande barn och ungdomar för 2015, 

Utdragsbestyrka n de 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

forts§ 225 

attteckna nytt avtal med migrationsverket gällande mottagande med 16 PUT
platser gällande ensamkommande barn och ungdomar för 2015, 

att öppna ett nytt boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar på 
fastigheten Kristina 4:4, Tränggatan 10-12, samt 

att under ombyggnationen av fastigheten, Tränggatan 10-12, flytta fyrklöverns verk
samhet temporärt till lokaler i Lindgårde n. 

Utdrag 

vård- och omsorgsförvaltningen 
skolförvaltningen 
Migrationsverket 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
kommunstyrelsens förvaltning 
tekniska kontoret 
e x,o O'N;z.ul( 

Utdragsbestyrkande 
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§ 226 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/1209 

Reviderad strategisk plan 2015-2017 för Sala kommun 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2014/243/1, Socialdemokraternas förslag till reviderad strategisk plan 
2015-2017, med ramunderlag och resultaträkning 
Bilaga KS 2014/243/2, gemensamt förslag till reviderad strategisk plan 2015-2017 
från Centerpartiet, Moderaterna, Salas Bästa, Folkpartiet Liberalerna samt Krist
demokraterna, med ramunderlag och resultaträkning 
Ekonomichef Mårten Dignell, ekonomichef Lennart Björk, controller Inger Lind
ström samt redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar Socialdemokraternas förslag, Bilaga KS 2014/243/L 

Carola Gunnarsson (C) föredrar gemensamt förslag från Centerpartiet, Moderaterna, 
Salas Bästa, Folkpartiet Liberalerna samt Kristdemokraterna, Bilaga KS 2014/243/2 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Socialdemokraternas förslag, Bilaga KS 2014/243/L 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Centerpartiets, Moderaternas, Salas Bästas, Folkpartiet Liberalernas samt 
Kristdemokraternas gemensamma förslag, Bilaga KS 2014/243/2. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas förslag och Centerpartiets, 
Moderaternas, Salas Bästas, Folkpartiet Liberalernas samt Kristdemokraternas 
gemensamma förslag och finner Socialdemokraternas förslag bifallet 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder Social
demokraternas förslag röstar ja, den som stöder Centerpartiets, Moderaternas, Salas 
Bästas, Folkpartiet Liberalernas samt Kristdemokraternas gemensamma förslag 
röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho 
(S), Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette Marie Lindgren (S), Gunnel 
Söderström (V) och Monica Fahrman (MP)] och 8 nej-röster [Carola Gunnarsson (C), 
Hanna Westman (SBÄ), Christer Eriksson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin 
(M), Lars Al derfors (FP),Eva Axelsson (KD) samt Allan Westin (M).] 

Utdragsbestyrkande 

10 (30) 



~SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 226 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Reviderad strategisk plan 2015-2017 för Sala kommun i enlighet med 
Bilaga KS 2014/243/2. 

Reservation 
Per-Olov Rapp (S}, Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S), 
Alette Marie Lindgren (S) och Monica Fahrman (MP} reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Socialdemokraternas förslag, Bilaga KS 2014/243/1. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 227 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

INLEDNING 

Dnr 2014/1084 

Kulturskolan tillämpar idag den tidigare musikskolans avgifter och tillämpnings
föreskrifter. Dessa är från 2004. Då verksamheten har utvecklats och begreppen 
förändrats, så behöver avgiftssystemet uppdateras. Barn-och utbildningsnämnden 
har 2014-10-14, § 82, godkänt förslag om nya avgifter och tillämpningsföreskrifter 
och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/228/1, BLN § 82 med yttrande 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 239 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att, i enlighet med Bilaga KS 2014/228/1, fastställa nya avgifter och tillämpnings
föreskrifter för Kulturskolan, att gälla från och med l januari 2015. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill, i enlighet med Bilaga KS 2014/228/1, fastställa nya avgifter och tillämpnings
föreskrifter för Kultursko lan, att gälla från och med l januari 2015. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 228 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/470 

Detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4; beslut om antagande 

INLEDNING 
Planområdet omfattar del av stadsparken, samt angränsande del av Eke bygatan. 
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra delen av parken, i 
anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna innebär omgestaltning av Eke by
gatan, möjlighet att uppföra en större service byggnad, nya parkeringsplatser med 
mera. Planen har varit ute på granskning och överlämnas nu för antagande. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/157/2, missiv med antagandehandlingar 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 240 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4, Sala kommun, Västmanlands län. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4, Sala kommun, Västmanlands län. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

\~ 
Utdragsbestyrka n de 
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§ 229 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr2013/91 

Åtgärdsutredning och riskvärdering, Sala Silvergruva och Pråmån 

INLEDNING 
Sala kommun har agerat huvudman för genomförande av en åtgärdsutredning och 
riskvärdering för de föroreningar som finns vid Sala Silvergruva och Pråmån. Åt
gärdsutredningen har tagit fram förslag på åtgärder för att minska de risker som 
konstaterats på området i tidigare studier. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/143/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/143/4, åtgärdsutredning 
Bilaga KS 2014/143/5, riskvärdering 
Reviderad Bilaga KS 2014/143/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 245 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för fortsatta arbeten avseende 
åtgärder inom Sala Silvergruva och Pråmån, 
att Sala kommun ansöker om medel från Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, som 
på sikt syftar till att vidta åtgärder i enlighet med förvaltningens skrivelse, 
Reviderad Bilaga KS 2014/143/3 samt Bilaga KS 2014/143/4-5. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för fortsatta arbeten avseende 
åtgärder inom Sala Silvergruva och Pråmån, 

att kommunen ansöker om medel från Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, som på 
sikt syftar till att vidta åtgärder i enlighet med förvaltningens skrivelse, Reviderad 
Bilaga KS 2014/143/3 samt Bilaga KS 2014/143/4-5. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Sivars 

?><:o !!fl/"!12fJY 
Utdragsbestyrka n d e 
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§ 230 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/349 

Fortsatt deltagande i projektet Mälaren- en sjö för miljoner 
(MER) 

INLEDNING 
Sala kommun har medverkat i etapp l i projektet Mälaren- en sjö för miljoner. 
Denna etapp löper ut 2014. En förfrågan har inkommit till kommunen om fortsatt 
deltagande i etapp 2 i projektet, som sträcker sig från 2015 och löpande till 2021 
eller till dess att kommunen beslutar att gå ur projektet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/229/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/229/2, skrivelse från Mälarens Vattenvårdsförbund 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 246 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun även fortsättningsvis deltar i samverkansprojektet Mälaren en sjö 
för miljoner (MER), 
att bidra med 20.000 kronor per år under perioden 2015-2021 till projektet, att 
täckas inom kommunstyrelsens budgetram, 
att uppdra till tekniska kontoret att vara huvudansvarig för projektdeltagande och 
att utse kommunens kontaktperson, samt 
att meddela Mälarens Vattenvårdsförbund att två ledamöter kommer att utses 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2015 till kommunens vatten
politiker. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun även fortsättningsvis deltar i samverkansprojektet Mälaren en sjö 
för miljoner (MER), 

att bidra med 20.000 kronor per år under perioden 2015-2021 till projektet, att 
täckas inom kommunstyrelsens budgetram, 

att uppdra till tekniska kontoret att vara huvudansvarig för projektdeltagande och 
att utse kommunens kontaktperson, samt 

Utdragsbestyrka n de 

15 {30) 



m.
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts § 230 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

att meddela Mälarens Vattenvårdsförbund att två ledamöter kommer att utses 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2015 till kommunens vatten
politiker. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning 
ekonomikontoret, 
Mirjam Olsson 
tekniska kontoret 
jenny Sivars 
Mälaren Vattenvårdsförbund 

t: /f c!O/t-/!Z CJ'-( 

Utdragsbestyrkande 
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§ 231 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr2014/1080 

Förslag till regional cykelstrategi i Västmanland; yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens förslag till 
Cykelinfrastruktur i Västmanland, "Regional Cykelstrategi på kort och lång 
sikt". 

Beredning 
Bilaga KS 2014/230/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/230/2, Länsstyrelsens förslag till Cykelstrategi 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 243 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun är positiv till framtagande av en länsövergripande cykelstrategi 
och dess hälso-och miljöfrämjande möjligheter, samt 
att i övrigt avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, 
Bilaga KS 2014/230/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun är positiv till framtagande av en länsövergripande cykelstrategi 
och dess hälso-och miljöfrämjande möjligheter, samt 

att i övrigt avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, 
Bilaga KS 2014/230/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
Länsstyrelsen Västmanlands län 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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l sALA 
KOMMUN 

§ 232 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/820 

Trafiksituationen kring skolor och förskolor med förslag till åt
gärder, samt erfarenheter och konsekvenser av nya skolskjuts
organisationen när det gäller barns säkerhet i trafiken; redo
visningar 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen gav 2014-09-11, § 14 7, tekniska kontoret i uppdrag att genom
föra en undersökning kring trafiksituationen vid skolor och förskolor i Sala kom
mun, samt att till kommunstyrelsen presentera en sammanställning och redovis
ning av inkomna synpunkter och eventuella åtgärder. I samma paragraf gavs även 
ett uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att redovisa erfarenheter och konse
kvenser av Sala kommuns nya skolskjutsorganisation när det gäller barns säkerhet 
i trafiken. Redovisningar presenteras nu från de bägge kontoret. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/147 j2, redovisning från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/14 7 j3, redovisning från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 244 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna tekniska kontorets redovisning och föreslagna åtgärder, 
att uppdra till tekniska kontoret att begära in svar senast 2015-01-31 på tidigare 
utskickad enkät från de skolor /förskolor som ej besvarat enkäten, och komplettera 
med utskick av enkät till de förskolor som drivs i privat regi, samt 
att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning och lägga den till 
handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna tekniska kontorets redovisning och föreslagna åtgärder, 

att uppdra till tekniska kontoret att begära in svar senast 2015-01-31 på tidigare 
utskickad enkät från de skolor /förskolor som ej besvarat enkäten, och komplettera 
med utskick av enkät till de förskolor som drivs i privat regi, samt 

l Utdragsbestyrkande 

18 (30) 



Justerandes sign 

forts§ 232 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning och lägga den till 
handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
]en ny julin 
samhällsbyggnadskontoret, 
Kristina Eriksson 

Utdragsbestyrka n de 

19 (30) 



§ 233 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/429 

Förslag om samlad förvaltningsorganisation utifrån kommunfull
mäktiges beslut om politisk organisation 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte i september 2013 en parlamentariskt sammansatt 
grupp med uppgift att genomföra en översyn av politisk organisation, förvaltnings
organisation samt arvodes-och ersättningsbestämmelser i Sala kommun för mandat
perioden 2015-2018. Den parlamentariska gruppen lämnade under våren 2014 sitt 
förslag till beslut och kommunfullmäktige antog förslaget vid sitt sammanträde 
2014-05-26. I beslutet föreslogs att förvaltningsorganisationen förändras från tre 
förvaltningar- kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och 
omsorgsförvaltning-till en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 
Kommunens förvaltningar har därefter arbetat med att förbereda organisationen 
för verkställighet från och med 2015-01-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/106/5, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 247 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 201/106/5, kommunens tre 
förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och 
omsorgsförvaltning, omvandlas till en enda kommunstyrelseförvaltning för Sala 
kommun, dock med följande tillägg: att titeln vård-och omsorgschef ändras till 
socialchef. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

illt i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 201/106/5, kommunens tre 
förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och 
omsorgsförvaltning, omvandlas till en enda kommunstyrelseförvaltning för Sala 
kommun, samt 

att titeln vård- och omsorgschef ändras till socialchef. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 234 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Verksamhets bidrag för 2 O 15 till Arkiv Västmanland 

INLEDNING 

Dnr 2014/1135 

Arkiv Västmanland ansöker hos Sala kommun om ett verksamhetsbidrag om 25.000 
kronor för verksamhetsåret 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/232/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 242 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 25.000 kronor för 
verksamhetsåret 2015, att täckas inom kommunstyrelsens budgetram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 25.000 kronor för 
verksamhetsåret 2015, att täckas inom kommunstyrelsens budgetram. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning 
Mirjam Olsson 
Arkiv Västmanland 

Ut d r agsbestyrka n de 
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l sALA 
KOMMUN 

§ 235 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Förslag till Riktlinjer för gåvor 

INLEDNING 

Dnr 2014/1197 

För att underlätta en enhetlig hantering av gåvor till anställda och förtroendevalda 
inom Sala kommun presenteras ett framarbetat förslag till gemensamma och kom
munövergripande riktlinjer för gåvor. Arbetsgivarutskottet har behandlat ärendet 
2014-10-09 och godkänt ärendet för vidare hantering. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/244/1, missiv 
Bilaga KS 2014/244/2, förslag till riktlinjer 
Arbetsgivarutskottets beslut 2014-10-09. 

HR-konsult Annika Almqvist Höddelius föredrar ärendet. Personalchef jan e Allans
son deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
bifall till arbetsgivarutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer för gåvor, Bilaga KS 2014/244/2, att gälla från och med 
2015-01-01. 

Ulrika Spåreho (SJ och Peter Molin (M) yrkar 
bifall till arbetsgivareutskottets förslag. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för gåvor, Bilaga KS 2014/244/2, att gälla från och med 
2015-01-01. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
personalkontoret 

tfr ZUW!2J'1 
\~·~~ Utdragsbestyrkande 
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IisALA 
~KOMMUN 

§ 236 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

INLEDNING 

Dnr 2014/1153 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/233/1, missiv 
Bilaga KS 2014/233/2, arbetsordning 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 248 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige, Bilaga KS 2014/233/2, att gälla 
från och med den l januari 2015, samt 
att därmed upphävs den gamla arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta arbetsordning för kommunfullmäktige, Bilaga KS 2014/233/2, att gälla 
från och med den l januari 2015, samt 

att därmed upphävs den gamla arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 237 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Reglemente för kommunstyrelsen 

INLEDNING 

Dnr 2014/1150 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för kommunstyrelsen fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/234/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/234/2, reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 249 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa reglemente för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 2014/234/2, 
att gälla från och med den 1 januari 2015, samt 
att därmed upphävs det gamla reglementet för kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reglemente för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 2014/234/2, 
att gälla från och med den 1 januari 2015, samt 

att därmed upphävs det gamla reglementet för kommunstyrelsen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 238 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Reglemente för bygg-och miljönämnden 

INLEDNING 

D nr 2014/1151 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för bygg- och miljönämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/235/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/235/2, reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 250 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa reglemente för bygg- och miljönämn den, Reviderad Bilaga KS 
2014/235/2, attgälla från och med den 1 januari 2015. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reglemente för bygg- och miljönämnden, Reviderad Bilaga KS 
2014/235/2, attgälla från och med den l januari 2015. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkaode 
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§ 239 

Justerandes sign 

lf'xl) 
l/VII--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2014/1154 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/236/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/236/2, reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 251 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa reglemente för kultur- och fritidsnämnden, Reviderad Bilaga KS 
2014/236/2, att gälla från och med den 1 januari 2015. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
att§ 5 om taxor och avgifter utgår ur reglementet. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Glenn Anderssons (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, Reviderad Bilaga 
KS 2014/236/2, att gälla från och med den 1 januari 2015. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

26 (30) 



§ 240 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2014/1152 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/237/1, missiv 
Bilaga KS 2014/237/2, nytt reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 252 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta reglemente för vård- och omsorgsnämnde n, Bilaga KS 2014/237/2, att gälla 
från och med den 1 januari 2015, samt 
att därmed upphävs det gamla reglementet för vård- och omsorgsnämn den. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reglemente för vård- och omsorgsnämnde n, Bilaga KS 2014/237/2, att gälla 
från och med den 1 januari 2015, samt 

att därmed upphävs det gamla reglementet för vård- och omsorgsnämn den. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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l sALA 
KOMMUN 

§ 241 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Reglemente för skolnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2014/1149 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för skolnämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/238/1, missiv 
Bilaga KS 2014/238/2, nytt reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 253 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta reglemente för skolnämnden, Bilaga KS 2014/238/2, att gälla från och med 
den 1 januari 2015, samt 
att därmed upphävs det gamla reglementet för bildnings- och lärandenämnd en. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reglemente för skolnämnden, Bilaga KS 2014/238/2, att gälla från och med 
den l januari 2015, samt 

att därmed upphävs det gamla reglementet för bildnings- och lärandenämnd en. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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ISALA 
KOMMUN 

§ 242 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrel
sens vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 18 november 2014, kultur
och fritidsutskottet den 20 november 2014 och samhällsbyggnadsutskottet den 
11 november 2014, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och 
med 2014-11-11 till och med 2014-12-01. 

Peter Molin (M) ställer fråga om delegationsbeslut från ekonomikontoret, det höga 
antalet betalningsförelägganden till kronofogdemyndigheten och undrar orsaken till 
detta och vad betalningsföreläggandena gäller. 

Frågan kommer att besvaras vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 
2015. 

Utdrag 

bevakning 
ekonomikontoret 

E y; toN /Z(/1 
Utdragsbestyrkande 
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§ 243 

Justerandes sign 

Information 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Per-Olov Rapp (S) informerar om skickad skrivelse till Trafikverket angående 
Trafikverkets planerade hastighetssänkning på bansträckan Tillberga-Ransta från 
och med 4 december 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/246/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande till 
Trafikverket 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrka n de 
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