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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Carola Gunnarsson (C) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Peter Molin (M) 
Fredrik Larsson (M) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spåreho (S) 
Per-Olov Rapp (S) 
Anders Dahlström (S) 
Ingela Kilholm Lindström (MP) 
johanna Ritvadatter (V) 
Magnus Edman (SD) 

Bo Kihlström (S) ersätter Camilla Runerås (S) 

Lars Alderfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
Louise Eriksson (M) 
Magnus Eriksson (SBÄ), kl13.30-14.30 
Asus Sharif (S) 
Alaittin Temur (S) 
Sandra Boström (Fi) 
jesper Nilsson (SD) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Lena Steffner, planchef 
Kjell Forshed, arkitekt, Brunnberg&Forshed Arkitektkontor 
johanna Gill, arktitekt, Brunnberg&Forshed Arkitektkontor 
Virve Svedlund, kommunjurist 
Lars-Göran Carlsson, förhandlingschef 
Göran Cederholm, räddningschef 
Lisa Granströ m, tf chef för tekniska kontoret 
jill Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
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.. 12 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Justerandes sign 

" ' 

' 
'""' 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista 

6 Inrättande av funktionen Tjänsteman i Beredskap vid Sala kommun 

Utdragsbestyrkande 
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§2 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Inspiration för planering av Östra kvarteren 

INLEDNING 
Presentation av vandringsutställningen "Rum och Ansvar". Sju frågor om stads
byggnadskonst diskuteras (kontiniutetjsammanhang, exploatering, blandning, 
anpassning, hållbarhet, integration samt integritet). 

Beredning 
Arkitekt Kjell Forshed, Brunnberg&Forshed Arkitektkontor, informerar. Vid ärendet 
deltar även arkitekt johanna Gill, Brunnberg&Forshed Arkitektkontor; samt planchef 
Lena Steffner. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§3 

Justerandes sign 

CK 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Kommunstyrelsens öppna sammanträden 2015-2018 

INLEDNING 
Sedan 1999 har Sala kommun tillåtit styrelse och nämnder att få besluta hålla öppna 
sammanträden enlig KL 6 kap§ 19 a. Medborgare och ruedieföreträdare har därmed 
erhållit möjlighet till insyn i beslutsprocessen och direktbevakning av diskussion 
och debatt kring olika politiska frågeställningar. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att medge att styrelse och nämnder i Sala kommun får besluta hålla öppna samman
träden enligt KL 6 kap§ 19 a, under perioden 2015-2018, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar, under förutsättning av kommun
fullmäktiges beslut, 
att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna enligt KL 6 kap § 19a, under 
perioden 2015-2018. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att medge att styrelse och nämnder i Sala kommun får besluta hålla öppna 
sammanträden enligt KL 6 kap§ 19 a, under perioden 2015-2018, 

dels beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 

att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna enligt KL 6 kap§ 19a, under 
perioden 2015-2018. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Dnr 2014f1254 

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-01-01 

INLEDNING 
Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-01-01 presenteras. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014f257 fl, reviderat förslag till ny delegationsordning 

Carola Gunnarsson (C) och kommunjuristVirve Svedlund redovisar nyligen gjorda 
ändringar i tidigare handling, Bilaga KS 2014f25fl. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga 
KS 2014f257 fl, att gälla från och med 2015-01-08, samt 
att den gamla delegationsordningen för kommunstyrelsen därmed upphör att gälla. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, reviderad Bilaga 
KS 2014f257 fl, att gälla från och med 2015-01-08, samt 

att den gamla delegationsordningen för kommunstyrelsen därmed upphör att gälla. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
delegaterna 
Sofia Nilsson 

Utdragsbestyrkande 
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§5 

Justt~~es sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Nya villkor för löneväxling till pension 

INLEDNING 

Dnr 2014/1244 

Kommunstyrelsen har 2006-05-12, § 89, beslutat att alla medarbetare som vill 
löneväxla till pension i samband med löneöversyn ska ha rätt till det. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/256/1, skrivelse från personalkontoret 
Ärendet har behandlats i arbetsgivarutskottet 2014-12-15. 

Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
iill, i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2014/256/1, anta föreslagen 
tillämpning av löneväxling, att gälla i Sala kommun från och med 2015-02-01. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iill, i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2014/256/1, anta föreslagen 
tillämpning av löneväxling, att gälla i Sala kommun från och med 2015-02-01. 

Utdrag 

personalkontoret 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Dnr 2014/1089 

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB 

INLEDNING 
Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats gällande företaget Sala 
Ytbehandling AB. Allmänheten har under tre veckor haft möjlighet att lämna 
synpunkter på planen. Inga synpunkter har inkommit under dessa veckor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/217/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/217/2, reviderad plan för räddningsinsats 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-06, § 229 

Räddningschef Göran Cederholm deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa kommunens plan för räddningsinsats gällande företaget Sala 
Ytbehandling AB. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa kommunens plan för räddningsinsats gällande företaget Sala 
Ytbehandling AB. 

Utdrag 

räddningstjänsten 

Utdragsbestyrkande 
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§7 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Dnr 2014/1098 

Remiss från Trafikverket om Funktionellt prioriterat vägnät 

INLEDNING 
Trafikverket har gett Sala kommun möjlighet att yttra sig över Trafikverkets arbete 
med funktionellt prioriterat vägnät. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/255/1, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/256/2, remiss 
Ledningsutskottets beslut 2014-12-15, § 260 

Lisa Granström, tf chef för tekniska kontoret, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Trafikverket och Länsstyrelsen i Västmanlands län yttra sig i enlighet med 
förvaltningens yttrande, dock med följande kompletteringar: Sala kommun vill 
tydliggöra och markera riksväg 56 -"räta linjens" samt riksväg 72- betydelse i det 
nationella och internationella vägnätet samt att Sala kommun anser att även länsväg 
256 är en utpekad funktionellt prioriterad väg för kollektivtrafiken. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

.ilt!, till Trafikverket och Länsstyrelsen i Västmanlands län yttra sig i enlighet med 
förvaltningens reviderade yttrande, Reviderad Bilaga KS 2014/255/1. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Trafikverket 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Dnr 2014/1188 

Riktlinjer för restitutionjreduktion av vatten- och avloppsavgifter 
vid onormal vattenförbrukning 

INLEDNING 
Branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar nya förslag gällande 
restitutioner, vilka de nya riktlinjerna grundas på. Förvaltningens förslag är en 
revidering av de befintliga riktlinjerna och de nya föreslagna riktlinjerna innebär 
att mängden vatten som fastighetsägaren blir tvungen att betala för ett dolt läckage 
blir lägre. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/249/1, missiv 
Bilaga KS 2014/249/2, reviderade riktlinjer 
Ledningsutskottets beslut 2014-12-15, § 261 

Lisa Granström, tf chef för tekniska kontoret, föredrar ärendet 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid 
onormal vattenförbrukning, Bilaga KS 2014/249/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid 
onormal vattenförbrukning, Bilaga KS 2014/249/2. 

Utdrag 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§9 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare 

INLEDNING 

Dnr 2014/1199 

Förslag från kommunstyrelsens förvaltning om att kommunfullmäktiges nya 
ordförande Elisabet Pettersson förordnas som ny vigselförrättare. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/250/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014-12-14, § 264 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
iJl1 hemställa att Länsstyrelsen beslutar förordna Elisabet Pettersson 
600814- ----,som borgerlig vigselförrättare. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att hemställa att Länsstyrelsen beslutar förordna Elisabet Pettersson 
600814- ----,som borgerlig vigselförrättare. 

Utdrag 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

Justerandes sign 

(\1 . 4( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Dnr 2014/904 

Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på 
Särskogsleden 

INLEDNING 
Emil Andersson (S) och Ulrika Spåreho (S) inkom den 14 augusti 2014 med ru
bricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun utreder möjligheten 
att begränsa fordonshöjden på Särskogsleden i enlighet med motionens förslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/251/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/251/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/251/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-12-15, § 265 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Dnr 2014/812 

Svar på motion om betygsgrundande studier i samband med 
sommarskola 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska undersöka 
möjligheterna till sommarskola kombinerat med lämpliga praktiska sommar
aktiviteter, och att utreda möjligheten till betyg i ämnen som går att koppla till 
aktiviteter som kan erbjudas sommarlediga ungdomar som behöver nå kunskaps
målen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/252/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/252/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/252/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/252/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-12-15, § 266 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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~SALA 
KOMMUN 

§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Svar på motion om mer idrott i skolan 

INLEDNING 

Dnr 2014/885 

Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom (FP) inkom den 5 augusti 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Salas elever ska vara garanterade 
minst tre timmars idrott i veckan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/253/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/253/2, yttrande från bildnings-och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/253/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-12-15, § 267 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ko mm unstyreisen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Val som ska förrättas av kommunstyrelsen 

INLEDNING 

Dnr 2014/ 

Val som ska förrättas av kommunstyrelsen. Om ej annat anges ska valen avses gälla 
under åren 2015-2018. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag 

att välja 

1 a) ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens ledningsutskott: 

Ledamöter 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spåreho (S) 
Per-Olov Rapp (S) 

Ersättare 

Christer Eriksson (C) 
Fredrik Larsson (M) 
Magnus Edman (SD) 
Camilla Runerås (S) 
Bo Kihlström (S) 

b) ordförande, vice ordförande samt oppositionsledare i kommunstyrelsens 
ledningsutskott: 

Ordförande 
Carola Gunnarsson (C) 

Vice ordförande 
Hanna Westman (SBÄ) 

Oppositionsråd 
Ulrika Spåreho (S) 

För ersättarnas inträde till tjänstgöring skall gälla följande: 

Ersättare, som tillhör samma politiska parti som den frånvarande ordinarie 
ledamoten, ska inkallas i första hand. 

Finns inte ersättare enligt ovan att inkalla skall följande gälla: 

Om den frånvarande ordinarie ledamoten tillhör Centerpartiet inkallas ersättare 
från Moderaterna. 

Om den frånvarande ordinarie ledamoten tillhör Moderaterna inkallas ersättare från 
Centerpartiet. 

Om den frånvarande ledamoten tillhör Salas Bästa inkallas ersättare i första hand 
och i nämnd ordning från Centerpartiet och Moderaterna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Anmälan av insynsplats i kommunstyrelsens ledningsutskott 

Lars Alderfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
lngela Kilholm Lindström (MP) 
johanna Ritvadatter (V) 
Sarah Svensson (Fl) 

2) ledamöter och ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 

Ledamöter 
Hanna Westman, (SBÄ) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Ulrika Spåreho (S) 

Ordförande 
Hanna Westman (SBÄ) 

3) kommunens representant i styrelsen samt ombud och ombuds ersättare i Nedre 
Dalälvens intresseförening: 

Representant 
Hanna Westman (SBÄ) 

Ombud 
Fredrik Larsson (M) 

Ombuds ersättare 
Gustaf Eriksson (C) 

4) ledamöter och ersättare i Sala Hembygds- och Fornminnesförening: 

Ledamöter 
Anders Westin (C) 
Michael PB Johansson (M) 

Ersättare 
Håkan Pettersson (KD) 
Agne Furingsten (FP) 

5) Ombud och ombuds ersättare i Intresseföreningen Dalabanans intressenter: 

Ombud 
Hanna Westman (SBÄ) 

Ombuds ersättare 
Anders Dahlström (S) 

6) Ombud och ombuds ersättare i Intresseföreningen Bergslaget: 

Ombud 
Hanna Westman (SBÄ) 

Utdragsbestyrkan de 

Ombuds ersättare 
Anders Dahlström (S) 

17 (20) 



Just(ao.\e. s sign 

',.~~l;c 
/ 
'·-

forts§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

7) Ledamot och ersättare samt ordförande i Kommunalt Pensionärsråd: 

Ledamot 
Hanna Westman (SBÄ) 
Bo Kihlström (S) 

Ordförande 
Hanna Westman (SBÄ) 

Ersättare 
Carola Gunnarsson (C) 
Camilla Runerås (S) 

8) Ledamöter och ersättare samt ordförande i Kommunalt Handikappråd: 

Ledamot 
Hanna Westman (SBÄ) 
C amiila Runerås (S) 

Ordförande 
Hanna Westman (SBÄ) 

Ersättare 
Carola Gunnarsson (C) 
Bo Kihlström (S) 

9) Representant och ersättare i VKL:s samverkansgrupp för Länsstrategi för 
folkhälsoarbetet i Västmanland 

Representant Ersättare 
Lars Al derfors (FP) Louise Eriksson (M) 

10) Representant och ersättare i Kollektivtrafikberedningen 

Representanter 

Carola Gunnarsson (C) 
Ulrika Spåreho (S) 

11) Ledamöter i Mälarens Vattenvårdsförbund; projektet Mälaren- en sjö för 
miljoner 

Ledamöter 
Hans Johansson (C) 
Viktor Kärvinge (S) 

Utdragsbestyrkand e 
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12) Begravningsombud 

Bengt Åkesson (S) 

Utdrag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Nedre Dalälvens Intresseförening 
Sala Hembygds- och Fornminnesförening 
Intresseföreningen Dalabanans intressenter 
Intresseföreningen Bergslaget 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunala Handikapprådet 
VKL 
Kollektivtrafikberedningen 
Mälarens Vattenvårdsförbund 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
de valda 
Marie Öhlund 
Pelle Johansson 

Utdrags bestyrkande 

19 (20) 



§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-08 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrel
sens vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 15 december 2014, kultur
och fritidsutskottet den 18 december 2014 och samhällsbyggnadsutskottet den 
17 december 2014, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och 
med 2014-12-02 till och med 2015-01-07. 

Peter Molin (M) ställde vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 
en fråga om delegationsbeslut från ekonomikontoret, det höga antalet betalnings
förelägganden till kronofogdemyndigheten och undrar orsaken till detta och vad 
betalningsföreläggandena gäller. 

Ordföranden besvarar frågan. Ekonomikontoret har meddelat följande: Betalnings
föreläggandena gäller obetalda fakturor. Det höga antalet kan förklaras med att ren
hållningsavgifterna sker kvartalsvis, och att detta har påverkat antalet obetalda fak
turor. 

U t d r ags bestyrka n d e 
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