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""l'~ SALA 
KOMMUN 

§ 32 Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista 

• Överenskommelse mellan Sala kommun och VafabMiljö kommunalförbund 
om fördelning av uppgifter inom VafabMiljö kommunalförbunds verksam
hetsområden 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

• Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018; information 

• Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2015 

• Rivning av byggnad tillhörande Sala kommun 

• Remiss om prövning enligt 7 kap 29 § miljöbalken avseende bekämpning av 
stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker 

l Utdragsbestyrkande 



§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2015/72 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 
2012-07-01--2014-12-31 

INLEDNING 
Fastställd dokumenthanteringsplan ska beskriva hur dokument/handlingar ska 
hanteras, förvaras och hur de får gallras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/22/1. missiv 
Bilaga KS 2015/22/2, dokumenthanteringsplan 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-10, § 16 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets föreslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 
2012-07-01-- 2014-12-31, Bilaga KS 2015/22/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens förvaltning 
2012-07-01--2014-12-31, Bilaga KS 2015/22/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
administrativa enheten 

c J/b :LOJ5t:?3'/? 
Utdragsbestyrkande 



§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2015/160 

Bokslut 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2015 års 
driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från 
verksamhetsåret 2014 

Beredning 
Bilaga KS 2015/19/1, Bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/19/2, begäran om tilläggsbudget driftanslag 
Bilaga KS 2015/19/3, begäran om tilläggsanslag investeringar 
Bilaga KS 2015/19/4, bokslut 2014 för överförmyndaren 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-10, § 18 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning, 
att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare, 
att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till bokslutsberedningen, 
att överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftans lag, bilaga KS 
2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt 
att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, 
bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning, 

att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare, 

att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till boksluts beredningen, 

att överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag, bilaga KS 
2015/19/2, till boksluts beredningen, samt 

att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, 
bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, jenny Nolhage 
ekonomikontoret, bokslutsberedningen 

MirjaE91Pono2Cibd:3/,T 
Utdragsbestyrkande 



§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2014/176 

Redovisning av intern kontroll2014 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 

Under 2014 har bland annat verkställighet av politiskt fattade beslut, köptrohet mot 
avtal, att protokoll inlämnats från de kommunala bolagen, fakturahantering och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens förvalt
ning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/20/1, missiv 
Bilaga KS 2015/20/2, redovisning 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-10, § 19 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, jenny Nolhage 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 
~,0 c;,g:;!5~c3/,? 

Utdragsbestyrkande 



§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2015/161 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2015 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Förslag till intern kontrollplan 
2015 presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/21/1, missiv 
Bilaga KS 2015/21/2, intern kontrollplan 2015 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-10, § 20 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa intern kontrollplan 2015 i enlighet med Bilaga KS 2015/21/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa intern kontrollplan 2015 i enlighet med Bilaga KS 2015/21/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen förvaltning, jenny Nolhage 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

Utdragsbestyrkande 



§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Nya avgifter för vård och omsorg 2015 

INLEDNING 

Dnr Dnr 2014/1251 

Förslag från vård- och omsorgsnämnden om förändringar av avgifter inom vård och 
omsorg. Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen den12mars för beslut. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/4/1, missiv 
Bilaga KS 2015/4/2, VON§ 156 
Bilaga KS 2015/4/3, underlag från vård och omsorg 
Ledningsutskottets beslut 2015-01-20, § 10 
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-05, § 30 

Socialchef Agneta von schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att höja omvårdnadsavgiften från 100 kronor per månad till 200 kronor per månad, 
att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 
att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgifts utrymme, dock med följande tillägg, att det gäller barn placerade enligt 
Socialtjänstlagen. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

Protokollsanteckning 
Magnus Edman (SD) anmäler att (SD) lägger yrkande avseende tredje att-satsen vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Ulrika Spåreho (S) anmäler att (S) lägger yrkande avseende första att-satsen vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och sitt eget yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att höja omvårdnadsavgiften från 100 kronor per månad till 200 kronor per månad, 

att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 

att föräldrar till barn, placerade enligt Socialtjänstlagen, bidrar till sina barns 
uppehälle om de via beräkning har avgiftsutrymme 

Utdrag: kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



ii sALA it';1l KOMMUN 

§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2015/7 

Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till 
verksamhetsåret 2015 

INLEDNING 
Kriscentrum för män i Västmanland har till Sala kommun ansökt om 88.000 kronor 
för att bedriva verksamhet år 2015. Tidigare verksamhetsår har Sala kommun 
lämnat ett bidrag om 77.000 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/36/1, ansökan 
Bilaga KS 2015/36/2, statistik 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-02, § 37 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Kriscentrum för män i Västmanland lämna ett bidrag om 77.000 kronor 
för verksamhetsåret 2015, samt 
illt avseende verksamhetsåren därefter, delta i kommande upphandling 
administrerad av Västerås stad. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Kriscentrum för män i Västmanland lämna ett bidrag om 77.000 kronor 
för verksamhetsåret 2015, samt 

illt avseende verksamhetsåren därefter, delta i kommande upphandling 
administrerad av Västerås stad. 

Utdrag 
Kriscentrum för män i Västmanland 
kommunstyrelsens förvaltning, jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
vård och omsorg, Agneta von schoting 

E~ ~c;;-cJ3/r 
Utdragsbestyrkande 



§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2015/42 

Godkännande av förvaltningsplan med budget 2015 för 
Hjälpmedelscentrum 

INLEDNING 
Landstinget Västmanland, Gemensamma nämnden, har den 12 december 2014, 
§ 48, beslutat att rekommendera huvudmännen att godkänna förvaltningsplanen 
med budget för Hjälpmedelscentrum. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/37/1, protokollsutdrag§ 48 
Bilaga KS 2015/37/2, förvaltningsplan 2015-2017 för Hjälpmedelscentrum 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-02, § 38 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvaltningsplan med budget 2015 för Hjälpmedelscentrum. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningsplan med budget 2015 för Hjälpmedelscentrum. 

Utdrag 

Landstinget Västmanland, gemensamma nämnden 
vård och omsorg, Agneta von schoting 

Utdragsbestyrkande 



§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2015/170 

Yttrande över remiss om Regional handbok för POSOM och PKL 

INLEDNING 
En arbetsgrupp bestående av representanter från Arboga kommun, Västerås stad, 
Landstinget Västmanland samt Länsstyrelsen Västmanland har av POSOM-verk
samheterna i Västmanland fått uppdraget att utforma en Handbok för POSUM och 
PKL, med syfte att förbättra samverkan mellan de olika POSUM-grupperna samt 
säkerställa att länets invånare erhåller ett likvärdigt och kvalificerat psykiatriskt och 
psykosocialt omhändertagande vid en allvarlig händelse. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/38/1. missiv 
Bilaga KS 2015/38/2, handbok 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-02, § 39 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslag tilllänsgemensam handbok för länets samtliga POSOM- och 
PKL-aktörer, "Regional handbok för POSOM och PKL". 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag tilllänsgemensam handbok för länets samtliga POSOM- och 
PKL-aktörer, "Regional handbok för POSOM och PKL". 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, jenny Nolhage 
vård och omsorg, Agneta von schoting 
räddningstjänsten, Rickert Olzon 
Länsstyrelsen Västmanlands län 

6~ ritJ!ft1dl1 

Utdragsbestyrkande 



~SAlA 
KOMMUN 

§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2014/993 

Ansökan om bidrag för Chirons verksamhet för integrationsarbete 

INLEDNING 

Chiron är en ekonomisk förening, som har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att driva ett socialt företag som arbetar med 
integrering. Chiron arbetar för att bygga upp en verksamhet inriktad på 
integrationsarbete för nysvenskar i samhället, mellan människor från olika länder 
samt mellan svenskar och invandrare. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/31/1, missiv 
Bilaga KS 2015/31/2, underlag 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-17, § 30 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt 
att uppmana vård och omsorg att skapa möjligheter till samverkan med Chirons 
verksamhet, där så är möjligt. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt 

att uppmana vård och omsorg att skapa möjligheter till samverkan med Chirons 
verksamhet, där så är möjligt. 

Utdrag 

Chiron ekonomisk förening 
vård och omsorg, Agneta von schoting 

EJ/p &!o03r7 
Utdragsbestyrka n de 



§ 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Arbetsplan 2015, planerings- och utvecklingsenheten 

INLEDNING 

Dnr 2015/171 

Verksamheten på enheten kommer under 2015 innebära arbete med en ny 
kommuntäckande översiktsplan för Sala. Detaljplanearbetet och markstrategiskt 
arbete inriktas på möjliggörandet av nya lägenheter och villatomter i attraktiva 
områden samt erbjudande av mark för etablering av verksamheter. Även planfrågor 
för områden av betydelse för friluftsliv och idrott kommer att prioriteras. 
Trafikförsörjningsprogrammet ska aktualiseras och kollektivtrafiken fortsätta 
utvecklas med bra kommunikationer. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/26/1, missiv 
Bilaga KS 2015/26/2, arbetsplan 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-17, § 25 

Planchef Lena Steffner föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa Arbetsplan 2015 för planerings- och utvecklingsenheten, Bilaga KS 
2015/26/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Arbetsplan 2015 för planerings- och utvecklingsenheten, 
Bilaga KS 2015/26/2. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

EKP t>2/J!5" ();3(1-
Utdragsbestyrkande 



§ 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2014/990 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen 6; beslut om antagande 

INLEDNING 
1914 års stadsplan är mycket generell, vilket innebär att den inte beskriver be
byggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Syftet med att 
upprätta ny detaljplan för fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtida 
utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden 
förvanskas. Kvarteret Rådmannen, förutom fastigheten Rådmannen 6, fick ny 
detaljplan 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/27/1, missiv 
Bilaga KS 2015/27/2, antagandehandlingar 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-17, § 26 

Planchef Lena Steffner deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta detaljplan för fastigheten Rådmannen 6, Sala kommun, Västmanlands län. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för fastigheten Rådmannen 6, Sala kommun, Västmanlands län. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



§ 44 Optionsavtal Seniorvillan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2014/427 

Optionsavtalet för Seniorvillan på Ängshagen, kvarteret Lodjuret, föreslås upphöra. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/28/1, missiv med underlag 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-17, § 27 

Planchef Lena Steffner deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att optionsavtal mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem SHH AB, på fastig
heterna Lodjuret l, 2, 8 och 9 inte förlängs, samt 
att Seniorer Hus & Hem SHH AB ska erlägga 50 tkr i vite, i enlighet med avtalsvillkor. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att optionsavtal mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem SHH AB, på fastig
heterna Lodjuret l, 2, 8 och 9 inte förlängs, samt 

att Seniorer Hus & Hem SHH AB ska erlägga 50 tkr i vite, i enlighet med avtalsvillkor. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



§ 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Bredbandsutbyggnad på landsbygden 

INLEDNING 

Dnr 2015/173 

I Riktlinjer för bredband i Sala kommun formuleras kommunens mål om att 100% 
av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu presenteras en 
strategi för utbyggnad av bredband på landsbygden för att möjliggöra detta mål. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/29/1, missiv 
Bilaga KS 2015/29/2, strategi 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-17, § 28 

Bredbandsstrateg Hanna Svensson föredrar ärendet. !t-chef Peter Tejne deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna planering- och utvecklingsenhetens strategi för bredbandsutbyggnad 
på landsbygden, Bilaga KS 2015/29/2, dock med kompletteringen att understryka 
nödvändigheten av det lokala föreningslivets engagemang. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och sitt eget yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna planering- och utvecklingsenhetens strategi för bredbandsutbyggnad 
på landsbygden, Bilaga KS 2015/29/2, med kompletteringen att understryka nöd
vändigheten av det lokala föreningslivets engagemang. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 
Hanna Svensson 
PeterTejne 

Ekf!U 2P/5' o3/:J 
Utdragsbestyrkande 



§46 

'""~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2014/351 

Införande av studerandemedarbetare inom Sala kommun 

INLEDNING 
Den 29 maj 2012 inkom en motion (S) med förslag om införande av studerande
medarbetare i Sala kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 
2012, § 133, att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna till 
införande av studerandemedarbetare från universitet och högskolor i Sala 
kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/34/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
Bilaga KS 2014/34/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, personal
kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-02, § 35 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att införa en modell med studerandemedarbetare i Sala kommun, 
att finansiering av initialt fem anställningar som studerandemedarbetare sker 
genom centralt avsatta medel i budget, samt 
att en handläggarresurs som koordinator tillskapas inom personalkontoret för 
samordning av anställningar som studerandemedarbetare gentemot universitet 
/högskolor men också för "Tekniksprånget" och yrkesintroduktionsanställning med 
mera. 

Ulrika Spåreho (S) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att införa en modell med studerandemedarbetare i Sala kommun, 

att finansiering av initialt fem anställningar som studerandemedarbetare sker 
genom centralt avsatta medel i budget, samt 

att en handläggarresurs som koordinator tillskapas inom personalkontoret för 
samordning av anställningar som studerandemedarbetare gentemot universitet 
/högskolor men också för "Tekniksprånget" och yrkesintroduktionsanställning med 
mera. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning 
personalkontoret 

_c:x;o rJ0/!}#811' 
Utdragsbestyrkande 



§47 

Juster.anqes sig 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2015/30 

Yttrande över remiss från Naturvårdsverket angående redovis
ning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över 
förorenade områden 

INLEDNING 
Miljödepartementet har inbjudit Sala kommun att lämna synpunkter över rapporten 
Tillsynsansvar över förorenade områden. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/35/1, bygg- och miljönämndens beslut§ 9 
Bilaga KS 2015/35/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 
Bilaga KS 2015/35/3, remiss (sammanfattning) 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-02, § 36 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Naturvårdsverket yttra sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2015/35/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Naturvårdsverket yttra sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2015/35/2. 

Utdrag 

Naturvårdsverket, di ödeparte:nentetl);·> •r 3.'1.,-, 
samhällsbyggnadskontoret ~l?? -c-v/v C .7 

E.x,o c2()J5'CJ:3J?-

Utdragsbestyrkande 



§ 48 Förfrågan från Bovieran 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2014/716 

Förslag om att försälja del av fastigheten Kristina l :11 (Si!vervallen) till Bovieran 
AB. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/41/1, skrivelse från, kommunchefen 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-02, § 41 
Handling inkommer, 
Reviderad Bilaga KS 2015/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet. Planchef Lena Steffner deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
avslag på ledningsutskottets förslag att avvisa önskemål från Bovieran AB om att 
fullfölja kontrakt, samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta ett nytt avtal grundat på en ny aktuell o beroende markvärdering, 
attköpeavtal ska tecknas mellan Sala kommun och Bovieran före den31mars 2015. 
Handpenning ska utgå med 500 tkr. Handpenning förfaller om någon av nedanstå
ende punkter inte uppfylls. 
att bygglov ska vara inlämnat före den lO april2015. Bygglovet ska visa hur dag
vatten ska hanteras inom fastigheten i enlighet med gällande detaljplan. Eventuellt 
behov av ytterligare provtagning av förorenad mark inför bygglov ska beställas och 
bekostas av byggherren. Åtgärder av förorenad mark ska beställas och bekostas av 
byggherren. Vite vid fördröjning av bygglovprocessen från byggherrens sida ska 
utgå med 250 tkr. 
att ansökan om startbesked ska inlämnas i samband med besked om bygglov, 
att grund för bostadshus ska vara utförd senast 30 november 2015. Vite utgår med 
1500 tkr om så ej skett. Avtalet faller också i sin helhet om denna punkt ej uppfylls. 
samt 
att byggnationen i sin helhet ska vara färdigställd och inflyttningsklar senast 31 
december 2016. Vite utgår med 1500 tkr om så ej skett. 

Per-Olov Rapp (S) och Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och sitt eget yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Utdragsbestyrkande 



forts§ 48 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta ett nytt avtal grundat på en ny aktuell oberoende markvärdering, 

attköpeavtal ska tecknas mellan Sala kommun och Bovieran före den31mars 2015. 
Handpenning ska utgå med 500 tkr. Handpenning förfaller om någon av nedanstå
ende punkter inte uppfylls. 

att bygglov ska vara inlämnat före den 10 april2015. Bygglovet ska visa hur dag
vatten ska hanteras inom fastigheten i enlighet med gällande detaljplan. Eventuellt 
behov av ytterligare provtagning av förorenad mark inför bygglov ska beställas och 
bekostas av byggherren. Åtgärder av förorenad mark ska beställas och bekostas av 
byggherren. Vite vid fördröjning av bygglovprocessen från byggherrens sida ska 
utgå med 250 tkr. 

att ansökan om startbesked ska inlämnas i samband med besked om bygglov, 

att grund för bostadshus ska vara utförd senast 30 november 2015. Vite utgår med 
1500 tkr om så ej skett. Avtalet faller också i sin helhet om denna punkt ej uppfylls. 
samt 

att byggnationen i sin helhet ska vara färdigställd och inflyttningsklar senast 31 
december 2016. Vite utgår med 1500 tkr om så ej skett. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 
Bovieran AB 

Utdragsbestyrkande 



"'IJ:c;1','; 
SALA 
KOMMUN 

§ 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Vänortsmöte i Kristinestad sommaren 2015 

INLEDNING 

Dnr 2015/144 

Styrelsen i Föreningen Norden har översänt program för vänortsmöte 2015-06-10-
-2015-06-15 i Kristinestad, Finland. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/23/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-10, § 21 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att utse kommunfullmäktiges ordförande Elisabet Pettersson (C) och 
kommunstyrelsens andra vice ordförande Ulrika Spåreho (S) att delta i 
vänortsmötet i Kristinestad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse kommunfullmäktiges ordförande Elisabet Pettersson (C) och 
kommunstyrelsens andra vice ordförande Ulrika Spårebo (S) att delta i 
vänortsmötet i Kristinestad. 

Utdrag 

Elisabet Pettersson 
Ulrika Spåreho 

EX;J .J!_c!StJS/7 

Utdragsbestyrka n de 



§50 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

INLEDNING 
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 10 och 17 februari samt 
2 mars 2015 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar samt andra särskilt förteck
nade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2015/42/1. 

l Utdragsbestyrkande 





l
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SALA 
KOMMUN 

§52 

Justera~\n 

~J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2015 

INLEDNING 

Dnr 2015/145 

Förvaltningens attestlista föreslås bli reviderad enligt underlag i bilaga, att gälla från 
och med 2015-03-12. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/17/3, missiv 
Bilaga KS 2015/17/4, reviderad attestlista 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet med 
Bilaga KS 2015/17/4, attgälla från och med 2015-03-12. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet med 
Bilaga KS 2015/17/4, attgälla från och med 2015-03-12. 

Utdrag 
ekonomikontoret, 
Mirjam Olsson 

U/ ~/SC3//-
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Rivning av byggnad tillhörande Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/242 

Förslag att riva lada som ligger i direkt anslutning till Rv 56/72 mot H e by på 
fastigheten Kristina 4:8. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/55/1, skrivelse samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering 
och utveckling 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med förvaltningens skrivelse, ladan rivs, samt 
att finansiering sker inom markverksamhetens budget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med förvaltningens skrivelse, ladan rivs, samt 

att finansiering sker inom markverksamhetens budget. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

l Utdragsbestyrkande 



§54 

ustera~es sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2015/243 

Remiss om prövning enligt 7 kap 29 § miljöbalken avseende be
kämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåt
marker 

INLEDNING 
Sala kommun har fått en remiss från Miljödepartementet gällande ansökan om 
spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G, för bekämpning av stickmyggor i 
Nedre Dalälvsområdet under 2015. Sökanden planerar att vid behov utföra 
spridning av det biologiska bekämpningsmedlet via helikopter. Dispens för be
kämpningen krävs. Bekämpning av larver av översvämningsmygg har pågått i 
Nedre Dalälvsområdet sedan 2002. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/56/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/56/2, remiss 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka ansökan samt till Miljödepartementet yttra sig i enlighet med 
förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2015/56/1. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka ansökan samt till Miljödepartementet yttra sig i enlighet med 
förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2015/56/1. 

Utdrag 

Miljödepartementet 
kommunstyrelsens förvaltning 

;:::;;: 1 el iJ !_?' cU l Z 

Utdragsbestyrkande 

26 (27) 



§55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Dnr 2015/196 

studieresa för ledningsutskottet till Bryssel2-4 februari 2015; 
rapport 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) rapporterar från ledningsutskottets studieresa till Bryssel 
2-4 februari 2015 samt redogör för hur ED-systemet fungerar. 

Beredning 
En mapp med material från studieresan delas ut 

Livsmedelsinspektör Angelica Nyqvist redogör för hur beslut i EU påverkar hennes 
arbete som livsmedelsinspektör. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 


