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nsALA 
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Närvarande ersättare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Carola Gunnarsson (CJ, ordförande 
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Fredrik Larsson (MJ 
Hanna Westman (SBÄJ, vice ordförande 
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Ingela Kilholm Lindström (MPJ, § 191-193 
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Mathias Goldkuhl (MJ ersätter Peter Molin (MJ 
Monica Fahrman (MPJ ersätter Ingela Kilholm Lindström (MPJ, § 194-205 

Elisabeth Pettersson (CJ 
Lars Alderfors (L J 
Sickan Palm (KDJ 
Magnus Eriksson (SBÄJ 
Bo Kihlström (SJ 
Monica Fahrman (MPJ 
Beatrice Björkskog (FIJ 
Mikael Eriksson (SDJ 
Louise Eriksson (SDJ 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Mårten Dignell, ekonomichef 
Per Larsson, ordförande, kultur- och fritidsnämnden 
Eva Stenberg, oppositionsledare, vård- och omsorgsnämnden 
Anders Wigelsbo, vice ordförande, skolnämnden 
Christer Gustafsson, 1:e vice ordförande, kommunfullmäktige 
Agneta von Schoting, socialchef 
Maria Boman, enhetschef, integrationsenheten 
Lars-Göran Carlsson, förhandlingschef 
Göran Cederholm, räddningschef 
Tina Hallin, kontorschef, medborgarkontoret 
Jill Roos, kommunsekreterare 
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fiSALA r;;1 KOMMUN 

§ 191 Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista 

Avtal mellan Sala kommun och Migrationsverket; information. 

l'"~(tl ~ I Vtdragsbestyrkande 
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§ 192 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Förslag till ny budgetprocess i Sala kommun; information 

INLEDNING 
Ekonomikontoret presenterar en ny budgetprocess i Sala kommun. 

Beredning 
Kommunchef Jenny Nolhage och ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet. 
Per Larsson (SBÄ), ordförande, kultur- och fritidsnämnden, Eva Stenberg (S), 
oppositionsledare, vård- och omsorgsnämnden, Anders Wigelsbo (C), vice ord
förande, skolnämnden, samt Christer Gustafsson (C), 1:e vice ordförande, kom
munfullmäktige deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2016 för 
beslut, samt 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

il!! överlämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2016 för 
beslut, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, Jenny Nolhage 
ekonomikontoret, Mårten Dignell 
kommunstyrelsen 

E1J .,2,t1161io3 

I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 193 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Avtal mellan Sala kommun och Migrationsverket; information 

INLEDNING 
Information om kommande avtal mellan Sala kommun och Migrationsverket samt 
en aktuell rapport avseende ensamkommande barn och ungdomar i Sala kommun. 

Beredning 
Socialchef Agneta von Schoting och enhetschef Maria Boman informerar. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2016 för 
beslut, samt 
filt i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2016 för 
beslut, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

vård och omsorg, Agneta von Schoting 
Maria Boman 
kommunstyrelsen 

4(j) .)/J/612.t?.3 
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6 (20) 



§ 194 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 

INLEDNING 

Dnr 2015/700 

I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att handlingsprogrammet ska 
antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av samma 
lag att programmet bland annat ska ange målet för kommunens verksamhet. Rädd
ningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram och det utgår ifrån resultaten i 
räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och Heby kommuner. Innan 
handlingsprogrammet beslutas av fullmäktige har det remitteras till berörda myn
digheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/204/1, missiv 
Bilaga KS 2015/204/2, förslag till handlingsplan 
Bilaga KS 2015/204/3, riskinventering och analys 
Ledningsutskottet 2015-10-20, § 231 
Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 186 
Bilaga KS 2015/204/4, missiv 
Bilaga KS 2015/204/5, handlingsprogram 

Räddningschef Göran Cederholm föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018, Bilaga KS 
2015/204/5. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt fastställa Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018, Bilaga KS 
2015/204/5. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 195 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Dnr 2015/881 

Redovisning och granskning av utbetalda lokal partistöd inom 
Sala kommun 2014 samt beslut om lokala partistöd 2016 

INLEDNING 
Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller från och med 2014-02-
01. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018. Lokalt partistöd 
ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun res
pektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. 

Kommunfullmäktige har 2014-05-26, § 81, fastställt regler för kommunalt partistöd 
i Sala kommun. Av beslutet framgår bland annat att partistödet utbetalas årligen i 
förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Redovisning och 
granskning av för 2014 utbetalda partidstöd inom Sala kommun har inkommit från 
de politiska partierna. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/222/1, skrivelse 
Bilaga KS 2015/222/2, redovisningar från partierna 

Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt 
att utbetala 2016 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommun 
under januari 2016. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt 

att utbetala 2016 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommun 
under januari 2016. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

§ 196 

Just ran es sig I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Taxa för måltidspriser; externa kunder 

INLEDNING 

Dnr 2015/752 

Syftet med en måltidstaxa är att fastställa måltidspriser för de tillfällen måltider 
säljs till externa kunder eller vid upprättande av nya/förändrade uppdrag med 
extern motpart. Måltidstaxans prisnivå ska sträva efter att ligga rätt marknads
mässigt för att inte missgynna privata näringsidkare. Måltidstaxan ska även har
monisera med interna måltidspriser så långt det är möjligt för att inte externa 
kunder ska subventioneras av Sala kommuns egna verksamheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/206/1, missiv 
Bilaga KS 2015/206/2, taxa 
Ledningsutskottet 2015-11-03, § 237 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta Taxa för måltidspriser, externa kunder, Bilaga KS 2015/206/2, att gälla från 
och med 2016-01-01. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Taxa för måltidspriser, externa kunder, Bilaga KS 2015/206/2, att gälla från 
och med 2016-01-01. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 197 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 

INLEDNING 

Dnr 2015/751 

Styrelsen för Vafab Miljö har beslutat att avgiften för hushållsavfall gentemot ägar
kommunerna behöver höjas med 5 % från och med 2016. Ny taxa föreslås gälla från 
och med ljanuari 2016, samt därefter föreslås en årlig justering enligt gällande av
fallsindex A 121-4, basmånad oktober 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/207 /1, missiv 
Bilaga KS 2015/207 /2, taxa 
Ledningsutskottet 2015-11-03, § 240 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta ny Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 för Sala kommun, Bilaga 
KS 2015/207 /2, att gälla från och med 2016-01-01, samt 
att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan enligt gällande avfalls-
index A 121-4, basmånad oktober 2015. · 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta ny Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 för Sala kommun, Bilaga 
KS 2015/207 /2, att gälla från och med 2016-01-01, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan enligt gällande avfalls
index A 121-4, basmånad oktober 2015. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

1·~1 LVI I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 198 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Dnr 2013/99 

Överenskommelse om fördelning av uppgifter inom Vafab Miljö 
kommunalförbunds verksamhetsområde 

INLEDNING 
Förslag från tekniska kontoret om fördelning av uppgifter Sala kommun - Vafab 
Miljö kommunalförbund. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/24/3, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottet 2015-11-17, § 251 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att tekniska kontoret till Vafab Miljö kommunalförbund överlämnar /behåller 
omhändertagande av uppgifter i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga 
KS 2015/24/3. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tekniska kontoret överlämnar följande uppgifter till Vafab Miljö kommunal
förbund; 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

• Kundservice, fakturering, information samt administration av renhållnings
abonnemang och renhållningstaxa 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning samt avfallsplan 

• Övertagande av tekniska kontorets uppdrag inom förpackningsinsamling på 
uppdrag FTI AB 

• Övertagande av tekniska kontorets insamling av förpackningsmaterial från de 
kommunala verksamheterna, 

samt 

att tekniska kontoret behåller omhändertagandet av följande uppgifter: 

• Kommunens verksamhetsavfall 

• Avloppsslam från enskilda slambrunnar 

• Taxa och frågor som berör slamhanteringen i renhållningsordningen 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 

/ b;> cVISIJ.tJ3 
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SALA 
KOMMUN 

§ 199 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Dnr 2015/703 

"Trender och tendenser i sociala medier och digitala kanaler"; 
information 

Beredning 
Kontorschef Tina Hallin informerar. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 200 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Verksamhetsbidrag 2016 till Arkiv Västmanland 

INLEDNING 

Dnr 2015/703 

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamheten 2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/209/1, skrivelse från Arkiv Västmanland 
Ledningsutskottet 2015-11-03, § 241 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
fil! till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65.000 kronor för 
verksamhetsåret 2016, att täckas inom ram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65.000 kronor för 
verksamhetsåret 2016, att täckas inom ram. 

Utdrag 
Arkiv Västmanland 
kommunstyrelsens förvaltning 
ekonomikontoret, Mirjam Olsson 

;;:-~ ,.j_/J/ 5-12 {)__'4 
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§ 201 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Dnr 2015/830 

Redovisning av uppdrag om utredning om parkeringsavlösen/ 
parkeringsköp 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-13, § 122, att uppdra till samhällsbyggnads
kontoret att utreda förutsättningarna för att införa parkeringsavlösen. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/219/1, skrivelse 
Ledningsutskottet 2015-11-17, § 248 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

. E:'xp-2CJIJ/:LC3 
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§ 202 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Reviderad parkeringsnorm 

INLEDNING 

Dnr 2015/831 

Parkeringsnormen har fått en översyn med förslag på förändringar, som ger en ökad 
flexibilitet vid tillämpningen. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/220/1, skrivelse 
Ledningsutskottet 2015-11-17, § 249 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att vid bygglovsprövning, i fall där parkeringsnormen uppenbart inte är relevant för 
byggnadens användning eller läge, möjliggöra en parkeringsutredning för att fast
ställa en p-norm utifrån bedömt verkligt eller långsiktigt behov, 
att anta en ny parkeringsnorm för bostadsändamål i flerbostadshus (B) på 16 
bilplatser /1.000 kvm BOA (boarea), 
att anta en ny parkeringsnorm för äldreboende/vårdboende/gruppboende (D) på 5 
bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea), 
att anta en särskild parkeringsnorm för studentbostäder på 5 bilplatser /1.000 kvm 
BT A (bruttoarea), samt 
att följande parkeringsnormer är oförändrade: 
Handel- och centrumändamål (H, C) - 30 bilplatser /1.000 kvm BTA (bruttoarea). 
Bostadsändamål en bostadshus (B) - 2,0 bilplatser /lägenhet 
Kontors-, skol-, och bilservice (K, S, G) - 20 bilplatser /1.000 kvm BTA (bruttoarea). 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att vid bygglovsprövning, i fall där parkeringsnormen uppenbart inte är relevant för 
byggnadens användning eller läge, möjliggöra en parkeringsutredning för att fast
ställa en p-norm utifrån bedömt verkligt eller långsiktigt behov, 

filt anta en ny parkeringsnorm för bostadsändamål i flerbostadshus (B) på 16 
bilplatser/1.000 kvm BOA (boarea), 

att anta en ny parkeringsnorm för äldreboende/vårdboende/gruppboende (D) på 5 
bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea), 

att anta en särskild parkeringsnorm för studentbostäder på 5 bil platser /1.000 kvm 
BT A (bruttoarea), samt 

Utdragsbestyrkande 

15 (20) 



I 
.. IT"• .. •.• 'T"i-"aJ_',:,':i:1 

SALA 
KOMMUN 

forts§ 202 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

att följande parkeringsnormer är oförändrade: 

Handel- och centrumändamål (H, C) - 30 bil platser /1.000 kvm BTA (bruttoarea). 
Bostadsändamål enbostadshus (B) - 2,0 bil platser /lägenhet 
Kontors-, skol-, och bilservice (K, S, G) - 20 bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea). 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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ilsALA 
~ KOMMUN 

§ 203 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Dnr 2015/844 

Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen och dess utskott 
Beredning 
Bilaga KS 2015/221/1, förslag på sammanträdesdagar. 
Ledningsutskottet 2015-11-17, § 255 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslag till sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen och dess 
utskott. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen och dess 
utskott enligt följande: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott tisdag kl 13.30 

19 januari 
26 januari 

2 februari 
16 februari 
23 februari 

8 mars 
14 mars 
15 mars 
16 mars 
22 mars 

5 april 
19 april 
26 april 

3 maj 
17 maj 
31 maj 

13 juni 
14 juni 
15 juni 
28 juni 

2 augusti 
16 augusti 
23 augusti 

6 september 
20 september 
27 september 

bokslutsberedning {heldag) 
bokslutsberedning {heldag) 
bokslutsberedning {heldag) 
budgetdirektiv 

bokslut 

månadsuppföljning mars 

månadsuppföljning april 

budgetberedning {heldag) 
budgetberedning {heldag) 
budgetberedning {heldag) 
månadsuppföjning 

I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

forts§ 203 

4 oktober 
18 oktober 
25 oktober 

1 november 
15 november 
29 november 

6 december 
13 december 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

sammanträdesdatum 

2015-12-01 

de/årsrapport med helårsprognos 

månadsuppföljning september, budgetbeslut 

månadsuppföljning oktober 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott torsdag kl 08.30 

14 januari 

3 mars 

12 maj 

11 augusti 

20 oktober 

1 december 

Kommunstyrelsen torsdag kl 13.30 

14 januari 

11 februari 

3 mars 

31 mars 

12 april 

12 maj 

7 juni 

11 augusti 

13 september 

20 oktober 

3 november 

1 december 

Utdrag 
kontor och nämnder 

EK;0 o2P/5 /:lc?J 

budgetdirektiv 

bokslut, obs tisdag 

obs tisdag 

de/årsrapport helårsprognos 

budgetbeslut 

I Utdragsbestyrkande 
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'SALA KOMMUN 

§ 204 

Juste{nde) siE:r( 
/ 

\w" 
,_, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 3 och 17 november 2015 
fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar samt andra särskilt förtecknade delega
tions beslut i enlighet med Bilaga KS 2015/223/1. 

Utdragsbestyrkande 
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• SALA 
KOMMUN 

§ 205 Avslutning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-12-01 

Ordförande Carola Gunnarsson (C) tackar kommunstyrelsens ledamöter och er
sättare samt tjänstemän för ett bra samarbete under det gångna året och önskar 
alla en God jul och ett gott nytt år. 

2:e vice ordförande Ulrika Spårebo (S) önskar ordföranden och övriga detsamma. 

Utdragsbestyrkande 
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