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'SALA KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Carola Gunnarsson (C), ordförande 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Peter Molin (M) 
Fredrik Larsson (M) 
Hanna Westman (SBÄ), vice ordförande 
Ulrika Spårebo (S), andre vice ordförande 
Per-Olov Rapp (S) 
Camilla Runerås (S) 
Anders Dahlström (S) 
Johanna Ritvadotter (V), kl 13.30-16.50, § 94-106 
Magnus Edman (SD) 

Monica Fahrman (MP) ersätter Ingela Kilholm Lindström (MP) 

Lars Alderfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Louise Eriksson (M) 
Bo Kihlström (S) 
Alaittin Temur (S) 
Johan Juthberg (SD) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret 
Mona Boström, projektledare Landstinget 
Inger Hansen, revisor PwC 
Jan Olsson, kommunrevisionen 
Sven-Erik Carlsson, kommunrevisionen 
Allan Westin, kommunrevisionen 
JuneAnn Wincent, skolchef 
Jonas Köping, upphandlare 
Per Eriksson, upphandlare 
Mårten Dignell, ekonomichef 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Jill Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§94 Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista 

• Förlängning av optionsavtal för Seniorvillan 

Utdragsbestyrkande 
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11=·· ;a,., SALA 
KOMMUN 

§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Information/lägesrapport om regionbildningen i Västmanland 

INLEDNING 
Information om regionbildningen och var vi befinner oss i processen i Västmanland 
samt vilka uppdrag/arbetsuppgifter vi har framför oss. 

Beredning 
Projektledare Mona Boström, Landstinget Västmanland, informerar. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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MisALA 
~ KOMMUN 

§ 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Dnr 2015/204 

Revisionsrapport - Intern kontroll vid Ösby Naturbruksgymnasiet 

INLEDNING 
PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns revisorer att genomföra en granskning om 
den interna kontrollen inom naturbruksprogrammet, inriktning skog och lantbruk, 
är tillräcklig. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/90/1, missiv 
Bilaga KS 2015/90/2, revisionsrapport 
Bilaga KS 2015/90/3, yttrande från skolnämnden 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-21, § 107 

Revisor Inger Hansen, PwC, föredrar ärendet. Vid ärendets behandling deltar även 
Jan Olsson, Sven-Erik Carlsson och Allan Westin, från kommunrevisionen, samt 
skolchef JuneAnn Wincent. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till skolnämnden att återkomma till kommunstyrelsen den 8 oktober 
2015, med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
de problem som revisionen uppmärksammat, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att säkerställa hållbara administrativa 
rutiner i enlighet med revisionens påpekanden, samt att återkomma med redovis
ning till kommunstyrelsen den 8 oktober 2015. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till skolnämnden att återkomma till kommunstyrelsen den 8 oktober 
2015, med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
de problem som revisionen uppmärksammat, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att säkerställa hållbara administrativa 
rutiner i enlighet med revisionens påpekanden, samt att återkomma med redovis
ning till kommunstyrelsen den 8 oktober 2015. 

Utdrag 
skolnämnden 
kommunstyrelsens förvaltning 
bevakning 

E K:,f>o2fJ151J/;/.s 

Utdragsbestyrkande 
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§ 97 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Nytt reglemente för kommunrevisionen 

INLEDNING 

Dnr 2015/320 

Kommunrevisoren har lämnat ett förslag till nytt reglemente för kommunrevi
sionen. Det tidigare reglementet som gäller för närvarande antogs av kommun
fullmäktige 2007-01-01. En översyn av kommunrevisorernas reglemente bör 
enligt God revisionssed i kommunal verksamhet genomföras i början av varje ny 
mandatperiod. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/87 /l, missiv 
Bilaga KS 2015/87 /2, förslag till nytt reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-14, § 100 

Jan Olsson, kommunrevisionen, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Reglemente för kommunrevisionen, Bilaga KS 2015/87 /2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Reglemente för kommunrevisionen, Bilaga KS 2015/87 /2. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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BsALA 
~ KOMMUN 

§ 98 

' ! 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Dnr 2014/951 

Stockholm Business Alliance (SBA); avtal om näringslivspolitiskt 
samarbete i Stockholmsregionen 

INLEDNING 
Hösten 2014 fattades beslutet att Sala kommun skulle bli medlem i Stockholm 
Business Alliance (SBA) för det år, 2015, som var kvar av partnerskapets verk
samhetsperiod. SBA syftar till att genom samarbete främja tillväxt lokalt och 
regionalt. Det är nu dags för berörda kommuner att ta ställning till medlemskap i 
SBA för kommande period 2016-2020. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/89/1, skrivelse från kommunchefen 
Bilaga KS 2015/89/2, skrivelse från SBA 
Bilaga KS 2015/89/3, avtal 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-21, § 106 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun som medlem i Stockholm Business Alliance perioden 2016-2020 
undertecknar avtalsförslag, Bilaga KS 2015 /89 /3, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson och kommunchef 
Jenny Nolhage att underteckna avtalet. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun som medlem i Stockholm Business Alliance perioden 2016-2020 
undertecknar avtalsförslag, Bilaga KS 2015/89/3, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson och kommunchef 
Jenny Nolhage att underteckna avtalet. 

Utdrag 
Stockholm Business Alliance 
Carola Gunnarsson 
Jenny Nolhage 

E" Xj? c2tJ)5(}5!3 

Utdragsbestyrkande 
Juste~arid.rs slgo/ 

·"~ ~ 
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§ 99 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Policy och riktlinje för upphandling 

INLEDNING 

Dnr 2015/338 

Upphandlingspolicyn för Sala kommun ger uttryck för Sala kommuns principer och 
inriktning vid all upphandling och gäller för den upphandlande myndigheten, så väl 
för tjänstemän som förtroendevalda. Sala kommuns upphandlingar och inköp ska 
genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk lagstiftning och 
denna policy. 

Riktlinje för upphandling vänder sig till alla inom Sala kommuns organisation som 
på något sätt kommer i kontakt med upphandling, inköp eller avrop. Riktlinjen ska 
säkerställa att kommunens handlingar och inköp genomförs i enlighet med EU
direktiv, svensk lagstiftning samt i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/92/1, policy 
Bilaga KS 2015/92/2, riktlinje 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-28, § 110 

Upphandlarna Per Eriksson och Jonas Köping föredrar ärendet. Ekonomichef Mårten 
Dignell deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till Policy för upphandling i Sala kommun, Bilaga KS 2015/92/1, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar, 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 
att anta riktlinjer för upphandling, Bilaga KS 2015/92/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till Policy för upphandling i Sala kommun, Bilaga KS 2015/92/1, 

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

att anta riktlinjer för upphandling, Bilaga KS 2015/92/2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
ekonomikontoret, 
Mårten Dignell 
Jonas Köping 
Per Eriksson 
E ~11" o2,t,1z: os-o 

Utdragsbestyrkande 

{}i' {ftfl 
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§ 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Dnr 2014/105 

Detaljplan för Fridhems verksamhetsområde; antagande 

INLEDNING 
Fridhem ligger öster om Salas centrum och är ett etablerat verksamhetsom
råde i staden. Planens syfte är att ändra den befintliga planen, som enbart 
medger industriverksamheter, till att även tillåta fordonsservice samt handel, 
dock ej livsmedel. Planen innehåller även dagvattenhantering och gröna ytor för 
planteringar, som ska utgöra en tydlig landskapsfront i stadens entreområde. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/54/3, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2015/54/4, antagandehandling, plan-och genomförande
beskrivning 
Bilaga KS 2015/54/5, antagandehandling, utlåtande, granskningsyttrande, 
fastighetsförteckning samt karta 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-28, § 115 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta detaljplan för Fridhems verksamhetsområde. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för Fridhems verksamhetsområde. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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•.... ,, .. SALA 
KOMMUN 

§ 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Dnr 2015/210 

Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen; svar på 
remiss från Kulturdepartementet 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter över remiss avseende Riksan
tikvarieämbetets rapport om Farokonventionen - Europarådets ramkonvention om 
kulturarvets samhälleliga värde. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/93/1, yttrande 
Bilaga KS 2015/93/2, remiss med sammanfattning. 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-28, § 117 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Kulturdepartementet yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2015/93/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Kulturdepartementet yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2015/93/1. 

Utdrag 

Kulturdepartementet 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 
kultur- och fritidskontoret 

j::;,:_17"'20/s OJ/:] 

Utdragsbestyrkande 
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§ 102 

JusteQ(randes sign . . 
-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 

INLEDNING 

Dnr 2015/327 

Revidering av taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO). Senaste 
höjning av taxan genomfördes hösten 2012. Aktuell höjning med 7,5 %, mot
svarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/94/1, missiv 
Bilaga KS 2015/94/2, reviderad taxa 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-28, § 111 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att, i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2015/94/2, Taxa för tillsyn enligt 
lag om skydd mot olyckor, höjs med 7,5 %, att gälla från och med den 7 maj 2015. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

fil!, i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2015/94/2, Taxa för tillsyn enligt 
lag om skydd mot olyckor, höjs med 7,5 %, att gälla från och med den 7 maj 2015. 

Utdrag 
räddningstjänsten, Göran Cederholm 
administrativa enheten, Marie Öhlund 

Utdragsbestyrkande 

l}trJ .. 
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SALA 
KOMMUN 

§ 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Dnr 2015/328 

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 

INLEDNING 
Revidering av taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Senaste höjning av taxan genomfördes hösten 2012. Aktuell höjning med 7,5 %, mot
svarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/95/1, missiv 
Bilaga KS 2015/95/2, reviderad taxa 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-28, § 112 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
filt i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2015 /95/2, Taxa för tillsyn enligt 
lag om brandfarliga och explosiva varor, höjs med 7,5 %, att gälla från och 
med den 7 maj 2015. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

filt i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2015/95/2, Taxa för tillsyn enligt 
lag om brandfarliga och explosiva varor, höjs med 7,5 %, att gälla från och 
med den 7 maj 2015. 

Utdrag 
räddningstjänsten, Göran Cederholm 
administrativa enheten, Marie Öhlund 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 104 

/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Dnr 2015/326 

Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 

INLEDNING 
Revidering av taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). Senaste höjning av taxan genomfördes hösten 2012. Aktuell höjning 
med 7,5 %, motsvarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/96/1, missiv 
Bilaga KS 2015/96/2, reviderad taxa 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-28, § 113 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
filt i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2015/96/2, Taxa för tillstånd 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, höjs med 7,5 %, att gälla från och 
med den 1 juni 2015, samt 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen justera taxan med den procentsats 
som motsvarar personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom 
Vision. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2015/96/2, Taxa för tillstånd 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, höjs med 7,5 %, att gälla från och 
med den 1 juni 2015, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen justera taxan med den procentsats 
som motsvarar personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom 
Vision. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
räddningschefen för kännedom 

/ ,le >Z r o2 t11t;" cJ JIJ/ 
Utdragsbestyrkande 
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imsALA 
~ KOMMUN 

§ 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

INLEDNING 
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 14, 21 och 28 april 2015 
fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar samt andra särskilt förtecknade delega· 
tionsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2015/98/1. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 106 

Justerandes sig / 
(''' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Förlängning av optionsavtal för Seniorvillan 

INLEDNING 

Dnr 2014/427 

Förlängning av optionsavtal mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem AB, 
avseende fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, till och med 2015-12-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/28/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att förlänga optionsavtalet mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem AB 
avseende fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, ursprungligen undertecknat 
2013-11-28, till och med 2015-12-31, med i avtalet gällande villkor, samt 
att därmed upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-03-12, § 44. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga optionsavtalet mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem AB 
avseende fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, ursprungligen undertecknat 
2013-11-28, till och med 2015-12-31, med i avtalet gällande villkor, samt 

att därmed upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-03-12, § 44. 

Utdrag 

Seniorer Hus & Hem AB 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Jenny N olhage 
samhällsbyggnadskontoret, 
Magnus Holmberg-Muhr 
Anders Dahlberg 
~x c2P1so;,-!3 

Utdragsbestyrkande 

16 (17) 



§ 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-07 

Föreläsning om skogsbranden i Västmanland 2014 ur ett kommu
nalt perspektiv 

Beredning 
Kommunchef Jenny Nolhage inleder föreläsningen med en information kring fyra 
valda utredningar i samband med skogsbranden - Räddningstjänstens olycksut
redning, MSBs observatörsrapport, Regeringens skogs brandsutredning samt 
Länsstyrelsens och kommunernas pågående utredning. 

Per-Olov Rapp (S), dåvarande kommunstyrelsens ordförande i Sala kommun, 
informerar om Skogsbranden i Västmanland 2014 - myndigheter, civilsamhälle 
och egenansvar samt kommunikation i en digitaliserad IT-värld. 

Utdragsbestyrkande Justera,r.i~s sign lk/ (ff)~ 
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