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I SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-14 

Carola Gunnarsson (C), ordförande 
Christer Eriksson (C) 
Hanna Westman (SBÄ), vice ordförande 
Per-Olov Rapp (SJ 
Camilla Runerås (SJ 
Anders Dahlström (SJ 
Magnus Edman (SD) 

Elisabeth Pettersson (C) ersätter Gustaf Eriksson (C) 
Mathias Goldkuhl (M) ersätter Peter Malin (M) 
Michael PB Johansson (M) ersätter Fredrik Larsson (M) 
Bo Kihlström (SJ ersätter Ulrika Spårebo (SJ 
Monica Fahrman (MP) ersätter Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Beatrice Björkskog (FI) ersätter Johanna Ritvadotter (V) 

Lars Alderfors (L) 
Sickan Palm (KD) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Alaittin Temur (SJ 
Mikael Eriksson (SD) 

Mårten Dignell, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Agneta von Schoting, socialchef 
Rickert Olzon, beredskapssamordnare 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Virve Svedlund, kommunjurist 
Jill Roas, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-14 

Dnr 2015/937 

Ekonomi och Verksamhetsstyrning, ny budgetprocess i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Ekonomikontorets förslag till ny budgetprocess i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/20/1, Ekonomi och Verksamhetsstyrning 

Ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet. Controller Inger Lindström och 
redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
filt anta förslag till ny budgetprocess i Sala kommun, Ekonomi och Verksamhets
styrning, Bilaga KS 2016/20/1, att tillämpas från och med 2016. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till ny budgetprocess i Sala kommun, Ekonomi och Verksamhets
styrning, Bilaga KS 2016/20/1, att tillämpas från och med 2016. 

Utdrag 
ekonomikontoret 
övriga kontor 
E >r7 ,.21J,6 OJ-<'c:7 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-14 

Dnr 2015/688 

Överenskommelse mellan Sala kommun och Migrationsverket 

INLEDNING 
Ny överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/1/1, missiv 
Bilaga KS 2016/1/2, skrivelse från vård och omsorg 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/1/2, godkänna förslag om ny överens
kommelse med Migrationsverket, 
filt överenskommelsen gäller från och med 2016-02-01 tills vidare och ersätter 
tidigare överenskommelse med Migrationsverket. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
avslag på Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Magnus Edmans yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/1/2, godkänna förslag om ny överens
kommelse med Migrationsverket, 

att överenskommelsen gäller från och med 2016-02-01 tills vidare och ersätter 
tidigare överenskommelse med Migrationsverket. 

Reservation 
Magnus Edman (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Utdrag 

vård och omsorg L"'(' ,2f//,('/,l{) 
Migrationsverket 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-14 

Risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/961 

Risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/227 /1, risk- och sårbarhetsanalys 
Ledningsutskottets beslut 2015-12-15, § 262 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Bilaga KS 20165/227 /1. 
BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Bilaga KS 2016/227 /1. 

Utdrag 
beredskapssamordnaren 

h11 dt/!6tJ!2() 
Utdragsbestyrkande 
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Optionsavtal Seniorvillan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-14 

Dnr 2014/427 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-07 om förlängning av avtalet till och med 
2015-12-31, med oförändrade villkor. Seniorvillan har före årsskiftet ansökt om 
att optionsavtalet, som finns idag på fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9 på Ängs
hagen, överförs till Mälarvillan AB. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/19/1, skrivelse från planering och utvecklingsenheten 

Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att överlåta och förlänga optionsavtalet mellan Sala kommun och Seniorer Hus och 
Hem SHH AB till Mälarvillan AB, org nr 556653-8343 med en avtalsperiod till och 
med 2016-12-31, med ej rätt till förlängning. Avtalet avser fastigheterna Lodjuret 1, 
2, 8 och 9, ursprungligen undertecknat 2013-11-28, under förutsättning 
att Mälarvillan AB förvärvar en fastighet på optionsområdet före 2016-03-31 i egen 
regi eller tillsammans med kund, 
att Mälarvillan AB påbörjar grundläggning före 2016-06-30, samt 
att om ej de resterande fastigheterna förvärvats av Mälarvillan AB i egen regi eller 
tillsammans med kund 2016-12-31, återgår de ej försålda fastigheterna till Sala 
kommun att försäljas via tomtkön. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

filt överlåta och förlänga optionsavtalet mellan Sala kommun och Seniorer Hus och 
Hem SHH AB till Mälarvillan AB, org nr 556653-8343 med en avtalsperiod till och 
med 2016-12-31, med ej rätt till förlängning. Avtalet avser fastigheterna Lodjuret 1, 
2, 8 och 9, ursprungligen undertecknat 2013-11-28, under förutsättning 

filt Mälarvillan AB förvärvar en fastighet på optionsområdet före 2016-03-31 i egen 
regi eller tillsammans med kund, 

att Mälarvillan AB påbörjar grundläggning före 2016-06-30, samt 

att om ej de resterande fastigheterna förvärvats av Mälarvillan AB i egen regi eller 
tillsammans med kund 2016-12-31, återgår de ej försålda fastigheterna till Sala 
kommun att försäljas via tomtkön. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
planering och utvecklingsenheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-14 

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen 

INLEDNING 

Dnr 2015/399 

Förändringar i kommunstyrelsens förvaltning medför att delegationsordningen 
måste ändras. Delegationsordningen föreslås gälla från och med den 20 januari 
2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/226/1, missiv 
Bilaga KS 2015/226/3, skrivelse från personalkontoret; komplettering i delega
tionsordning 
Reviderad Bilaga KS 2015/226/2, förslag till ny delegationsordning 
Ledningsutskottets beslut 2015-12-15, § 261 

Kommunjurist Virve Svedlund deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga 
KS 2015 /226/2, att gälla från och med den 20 januari 2016. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga 
KS 2015/226/2, att gälla från och med den 20 januari 2016. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, kontor 
kommunjurist 
r;,S!strator 
'l::::Y;J /Jj! / 6 rJ / 2,j 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-14 

Dnr 2015/878 

Remiss från Finansdepartementet om "Regionalt utvecklingsan
svar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens 
län 

INLEDNING 
Sala kommun har beretts tillfälle att till Finansdepartementet yttra sig över departe
mentspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Väster
norrlands och Norrbottens län. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/2/1, promemoria från Regeringskansliet, Finansdepartementet 
Ett utkast/förslag till yttrande över promemorian har skickats till kommun
styrelsens ledamöter och ersättare, för inhämtande av synpunkter på förslaget. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att till Finansdepartementet yttra sig i enlighet med reviderad skrivelse Bilaga KS 

2015/2/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Finansdepartementet yttra sig i enlighet med reviderad skrivelse Bilaga KS 

2015/2/2. 

Utdrag 
Regeringskansliet, Finansdepartementet 

kjo el c /6 rJ I c;(,,{J 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-14 

Dnr 2015/969 

Ansökan om ekonomiskt bidrag 2016 till Rockkören i Sala 

INLEDNING 
Kulturskolan i Sala ansöker om ett ekonomiskt bidrag om 30.000 kronor för musik 
och körledarskap i Rockkören under 2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/248/1, skrivelse från barn och utbildning 
Ledningsutskottets beslut 2015-12-15, § 284 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
filt anslå 30.000 kronor till Kulturskolan för genomförande av verksamheten i 
Rockkören under 2016, att täckas av eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 30.000 kronor till Kulturskolan för genomförande av verksamheten i 
Rockkören under 2016, att täckas av eget kapital. 

Utdrag 
kommuntyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret, Mirjam Olsson 
barn och utbildning, 
Kulturskolan 

Ex11 ,.J0/6012?> 
Utdragsbestyrkande 
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§8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-14 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 15 december 2015 fattat 
beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegations
beslut i enlighet med Bilaga KS 2016/3/1. 

Utdragsbestyrkande 

11 (11) 


