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§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/8 7 6 

Revisionsrapport, Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll 
och förnyelse 

INLEDNING 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat 
om kommunens planering och genomförande av underhåll och förnyelse av VA
ledningssystemet. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsens 
planering och genomförande är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/28/1, revisionsrapport 
Bilaga KS 2016/28/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning/tekniska 
kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 21 
Revisor Pontus Hagman, PwC, föredrar revisionsrapporten. Enhetschef Anna 
Johansson, tekniska kontoret, föredrar förvaltningens yttrande. Vid ärendets 
behandling deltar revisor Fredrik Alm samt Bengt Åkesson och Allan Westin från 
kommunrevisionen. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga revisionsrapporten till handlingarna, 
i!.!1 godkänna förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2016/28/2, samt 
att överlämna yttrandet till kommunrevisionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga revisionsrapporten till handlingarna, 

att godkänna förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2016/28/2, samt 

att överlämna yttrandet till kommunrevisionen. 

Utdrag 

kommunrevisionen 
tekniska kontoret,Ex-'/1 cQ(J/6 {) 21,Z, 

Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/982 

Revisionsrapport "Lärande från olycksundersökningar"; yttrande 

INLEDNING 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig internkontroll för att säkerställa ett ärende från 
olycksundersökningar. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/27 /1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning/räddnings
tjänsten 
Bilaga KS 2016/27 /2, revisionsrapport 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 20 

Revisor Remmi Gimborn, PwC, föredrar revisionsrapporten. Operativ chef Ove 
Jansson, räddningstjänsten, föredrar förvaltningens yttrande. Vid ärendets 
behandling deltar revisor Fredrik Alm samt Bengt Åkesson och Allan Westin från 
kommunrevisionen. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga revisionsrapporten till handlingarna, 
i!1t godkänna förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2016/27 /1, samt 
att överlämna yttrandet till kommunrevisionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga revisionsrapporten till handlingarna, 

att godkänna förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2016/27 /1, samt 

att överlämna yttrandet till kommunrevisionen. 

Utdrag 

kommunrevisionen 
räddningstjänsten 
j2" X(' -2()!2{}2/2-

Utdragsbestyrkande 
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§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/877 

Kompletteringstrafik i Västmanland, nulägesrapport samt 
ändringar i reglemente; yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på Nulägesraport samt 
förslag på ändringar i reglementet för kompletteringstrafik Västmanland, 

Beredning 
Bilaga KS 2016/4/1, yttrande 
Bilaga KS 2016/4/2, remiss från Kollektivtrafikmyndigheten 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 1 
Reviderad Bilaga KS 2016/4/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till kollektivtrafikmyndigheten avge yttrande i enlighet med förvaltningens 
skrivelse, Reviderad Bilaga KS 2016/4/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till kollektivtrafikmyndigheten avge yttrande i enlighet med förvaltningens 
skrivelse, Reviderad Bilaga KS 2016/4/1. 

Utdrag 

Kollektivtrafikmyndigheten 
samhällsbyggnadskontoret 

--~ "2tJ / 6 tJ c2 !J 
Utdragsbestyrkande 
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ilsALA 
~ KOMMUN 

§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Onr 2015/962 

Skrivelse om väktare vid kommunfullmäktiges sammanträden 
samt förutsättningar för bevakade öppna sammanträden; 
yttrande 

INLEDNING 
Önskemål har inkommit från Eva Stenberg (S) och Emil Andersson (S) om att införa 
väktare på kommunfullmäktiges sammanträden för att öka säkerheten i förebygg
ande syfte. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/5/1, yttrande/missiv från säkerhetssamordnaren, kommunstyrel
sens förvaltning 
Bilaga KS 2016/5/2, skrivelse om Förutsättningar för bevakade öppna samman
träden 
Bilaga KS 2016/5/3, skrivelse från Eva Stenberg (S) och Emil Andersson (S) 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 2 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att inte regelmässigt ha bevakade öppna sammanträden, utan att en säkerhets
bedömning görs från fall till fall, 
,ill, i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/5/1-2, anse framställan besvarad, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att se över möjligheten att finna en 
mer säker och lämplig lokal för kommunfullmäktiges sammanträden. 

Magnus Edman (SO) yrkar 
avslag på första att-satsen och bifall till tredje att-satsen i ledningsutskottets förslag, 
samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att regelmässigt ha bevakade öppna sammanträden vid kommunfullmäktiges sam
manträden. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Magnus Edmans 
(SO) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inte regelmässigt ha bevakade öppna sammanträden, utan att en säkerhets
bedömning görs från fall till fall, 

ill i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/5/1-2, anse framställan besvarad, samt 

Utdragsbestyrkande 
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MsALA 
~ KOMMUN 

forts§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att se över möjligheten att finna en 
mer säker och lämplig lokal för kommunfullmäktiges sammanträden. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
Eva Stenberg 
Emil Andersson 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Jenny Nolhage 
Per Skog 
l:: Y;J ).,{) /6 (),2 /j 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 13 

, 
/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2016/53 

"Fördel Sala", erbjudande från Filmregion Stockholm-Mälardalen 
om medlemskap 

INLEDNING 
Erbjudande om att bli medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen för att främja 
tillväxt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala media. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/6/1, skrivelse från Filmregion Stockholm-Mälardalen 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 6 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att ansöka om medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen, samt 
att anvisa 91.600 kronor för medlemskapets första år, att täckas ur eget kapital. 

Anders Dahlström (SJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag, samt som tilläggsyrkande 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en utvärdering efter det första 
medlemsåret. 

Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till Anders Dahlströms (SJ tilläggsyrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka om medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen, 

att anvisa 91.600 kronor för medlemskapets första år, att täckas ur eget kapital, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en utvärdering efter det första 
medlemsåret. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, kultur och fritid 
Filmregion Stockholm-Mälardalen 

~xp ,Jol6u2/J-

Jusr;r;;,. si ,( 
\!I(~ (~,fi 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/680 

Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

INLEDNING 
Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden fått uppdraget att göra 
en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en över
syn av timavgiften. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/21/1, beslut BMN § 58 med underlag 
Bilaga KS 2016/21/2, reviderad taxa 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 16 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:808), 
att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, 
att gälla från 2016-02-15. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:808), 

att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, 
att gälla från 2016-02-15. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

. 

10 (30) 



§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Reviderad taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel 

INLEDNING 

Dnr 2016/30 

Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden fått uppdraget att göra 
en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en över
syn av timavgiften. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/22/1, beslut BMN § 58 med underlag 
Bilaga KS 2016/22/2, reviderad taxa 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 17 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa timavgift för Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel (2009:730), 
samt 
att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, 
att gälla från 2016-02-15. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

i!!! fastställa timavgift för Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel (2009:730), 
samt 

att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, 
att gälla från 2016-02-15. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 

§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2016/157 

Fördelning av extra medel avseende flyktingmottagandet 

INLEDNING 
l den ändringsbudget som riksdagen antog i december 2015 föreslog regeringen 
ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till 
kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flykting
situationen. För Sala kommuns del innebär detta ett tillskott i form av ett generellt 
statsbidrag på 22,2 miljoner kronor som betalades ut under december månad 2015. 
Rådet för kommunal redovisning har i ett yttrande specificerat hur dessa medel ska 
hanteras i bokföringen. Kommunchefen lämnar nu förslag till hantering av det extra 
statsbidraget i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/31/1, skrivelse med bilaga (sammanställning) från kommunchefen 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 18 
Kommunchef Jenny N olhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att det extra statsbidraget används för att täcka flyktingrelaterade kostnader i 
verksamheterna som ej ersätts av staten i form av riktade statsbidrag eller genom 
återsökta medel, 
att reservera medel ur det extra statsbidraget för kvartal 1 och 2 2016 i enlighet 
med verksamheternas bedömning i bilaga 1, samt 
ill1 överföring av medel ur det extra statsbidraget sker efter redovisning av faktiska 
kostnader, samt 
att beslut om fördelning av medel ur det extra statsbidraget för kvartal 3 och 4 2016 
senast tas på kommunstyrelsens möte i maj 2016. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att det extra statsbidraget används för att täcka flyktingrelaterade kostnader i 
verksamheterna som ej ersätts av staten i form av riktade statsbidrag eller genom 
återsökta medel, 

att reservera medel ur det extra statsbidraget för kvartal 1 och 2 2016 i enlighet 
med verksamheternas bedömning i bilaga 1, samt 

att överföring av medel ur det extra statsbidraget sker efter redovisning av faktiska 
kostnader, samt 

(~ I; 
Utdragsbestyrkande 
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B SALA 
KOMMUN 

forts§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

att beslut om fördelning av medel ur det extra statsbidraget för kvartal 3 och 4 2016 
senast tas på kommunstyrelsens möte i maj 2016. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchef 
barn och utbildning 
vård och omsorg 
kultur och fritid 
medborgarkontor 
bevakning 
;!cJc ,NditJ.2/S 

Utdragsbestyrkande 
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§ 17 

JustGta des sign 
/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Justering av nämndernas ramar 2016 

INLEDNING 

Dnr 2016/116 

På grund av att Sala kommun byter redovisningsprincip och övergår till kompo
nentavskrivning sänks nämndernas internhyror och därmed också ramarna med 
motsvarande belopp. Justeringen på totalt 7.500 tkr görs mot fastighetsenhetens 
ram vilket gör att kommunens resultat inte påverkas. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/24/1, skrivelse från ekonomikontoret 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 24 
Reviderad Bilaga KS 2016/24/1, skrivelse från ekonomikontoret 
Controller Inger Lindström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att justera anslagen för innevarande år enligt följande: 
kommunstyrelsen + 6.383 tkr 
kultur- och fritidsnämnd 980 tkr 
skolnämnd - 4.021 tkr 
vård- och omsorgsnämnd 1.382 tkr 
Totalt justerad ram O tkr 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att justera anslagen för innevarande år enligt följande: 

kommunstyrelsen 
kultur- och fritidsnämnd 
skolnämnd 
vård- och omsorgsnämnd 

Totalt justerad ram 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

+ 6.383 tkr 
980 tkr 

- 4.021 tkr 
1.382 tkr 

Otkr 

Utdragsbestyrkande 
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§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Tillgänglighetsarbete inom vård och omsorg 

INLEDNING 

Dnr 2016/124 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-23, § 66, att anta Policy för tillgänglighets
arbete och Plan för tillgänglighetsarbete för Sala kommun. I beslutet finns ett upp
drag till styrelse, nämnder och kommunala bolag att arbeta fram egna handlings
planer för hur tillgänglighetsarbete inom den egna verksamheten ska gå till. Vård 
och omsorg presenterar nu sin redovisning. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2016/23/1, VON§ 8 med underlag 
Reviderad Bilaga KS 2016/23/2, redovisning 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 26 
Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av tillgänglighetsar bete inom vård och omsorg enligt 
Reviderad Bilaga KS 2016/23/2, samt 
att överlämna redovisningen till tekniska kontoret som underlag till arbetet med 
tillgänglighetsåtgärder i kommunens fastigheter. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag, samt som ett tilläggsyrkande 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att redovisa vidtagna åtgärder gentemot med
borgare via kommunens hemsida. 

Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (SJ tilläggsyrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av tillgänglighetsarbete inom vård och omsorg enligt 
Reviderad Bilaga KS 2016/23/2, 

att överlämna redovisningen till tekniska kontoret som underlag till arbetet med 
tillgänglighetsåtgärder i kommunens fastigheter, samt 

att uppdra till tekniska kontoret att redovisa vidtagna åtgärder gentemot med
borgare via kommunens hemsida. 

Utdrag 

vård och omsorg 
tekniska kontoret 
~~f' r2.C/t(}21_5_, 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 19 

/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/571 

Medborgarförslag om nattdagis och dagis/fritids som är öppet alla 
dagar dygnet runt 

INLEDNING 
Emelie Johansson Borglund inkom den 28 augusti 2015 med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att ett till nattdagis öppnas och ett dagis/fritids 
som är öppet alla dagar om året, dygnet runt. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/16/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/16/2, yttrande skolnämnden 
Bilaga KS 2016/16/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 13 
Handläggare Jakob Fjellander, barn och utbildning, informerar om barnomsorg på 
obekväm arbetstid. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget, samt 
att uppdra till skolnämnden att ta fram en plan på hur man ska kunna möta behovet 
av barnomsorg på obekväm arbetstid både dag, kväll och natt och alla dagar om året. 

Johanna Ritvadotter (V) och Magnus Edman (SDJ yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (SJ yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (SJ 
yrkande och finner Ulrika Spårebos (SJ yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att uppdra till skolnämnden att ta fram en plan på hur man ska kunna möta behovet 
av barnomsorg på obekväm arbetstid både dag, kväll och natt och alla dagar om året. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Just?Yli 
'LO C,t 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 20 

.· 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/314 

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar 

INLEDNING 
Ruwaida Nazar-Taha inkom den 2 april 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar möjlighet att ha barn på fritids när 
det är helger och röda dagar. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/17 /1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/17 /2, yttrande skolnämnden 
Bilaga KS 2016/17 /3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 14 
Handläggare Jakob Fjellander, barn och utbildning, informerar om barnomsorg på 
obekväm arbetstid. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget, samt 
att uppdra till skolnämnden att ta fram en plan på hur man ska kunna möta behovet 
av barnomsorg på obekväm arbetstid både dag, kväll och natt och alla dagar om året. 

Johanna Ritvadotter (V) och Magnus Edman (SDJ yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (SJ yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (SJ 
yrkande och finner Ulrika Spårebos (SJ yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att uppdra till skolnämnden att ta fram en plan på hur man ska kunna möta behovet 
av barnomsorg på obekväm arbetstid både dag, kväll och natt och alla dagar om året. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande "'~71 ~ G& 
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§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Köp av fastigheten Borgmästaren 16 

INLEDNING 

Dnr 2016/109 

När kommunfullmäktige i september 2015 fastställde den strategiska planen för 
2016 - 2018 avsattes i investeringsbudgeten 25.000 tkr för inköp av den fastighet 
på Rådhusgatan, Borgmästaren 16, som idag ägs av Salabostäder AB. En stor del av 
den kommunala förvaltningen har samlats i Borgmästaren 16 vilket leder till ett mer 
effektivt lokalutnyttjande för Sala kommun och förbättrade möjligheter att samut
nyttja administrativa resurser. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/25/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 25 

Jäv 
Per-Olov Rapp (SJ och Magnus Eriksson (SBÄ) anmäler jäv och deltar ej i ärendets 
behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att förvärva fastigheten Borgmästaren 16 från Salabostäder AB till en köpesumma 
om 25.000 tkr, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gui:marsson att underteckna 
köpehandlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att förvärva fastigheten Borgmästaren 16 från Salabostäder AB till en köpesumma 
om 25.000 tkr, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson att underteckna 
köpehandlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2016/62 

Godkännande av förvaltningsplan 2016-2018 med budget för 
Hjälpmedelscentrum 

INLEDNING 
Landstinget Västmanland, gemensamma Hjälpmedelsnämnden, har 2015-11-27, 
§ 58, beslutat överlämna förvaltningsplan 2016-2018 med budget för Hjälpmedels
centrum till huvudmännen. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/26/1, § 58 gemensam Hjälpmedelsnämnd, med underlag 
Ledningsutskottet 2016-02-02, § 19 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvaltningsplan 2016-2018 med budget för Hjälpmedelscentrum. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningsplan med budget 2016 för Hjälpmedelscentrum. 

Utdrag 

Landstinget Västmanland, 
gemensam hjälpmedelsnämnd 
vård och omsorg 

_!~17 e-<,rJ/6()2/S 

Utdragsbestyrkande 
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§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/404 

Motion om transinkluderande ansökningar, blanketter och 
enkäter 

INLEDNING 
Beatrice Björkskog (FI) och Sarah Svensson (FI) inkom den 11 maj 2015 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun inför "annat" som 
alternativ till "man" eller "kvinna" i alla de handlingar där begäran om att uppge 
sitt kön förekommer samt att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den 
informationen inte är nödvändig. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/9/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/9/2, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2016/9/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 5 

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

att Sala kommun inför "annat" som alternativ till "man" eller "kvinna" i 
alla de handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer, 
att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den informationen 
inte är nödvändig, 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för transinkluderande 
ansökningar, blanketter och enkäter i Sala kommun, att successivt införlivas i 
nytillkommande material eller vid revidering av material. 

Ulrika Spårebo (SJ och Johanna Ritvadotter (V) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen 

samt 

att Sala kommun inför "annat" som alternativ till "man" eller "kvinna" i 
alla de handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer, 
att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den informationen 
inte är nödvändig, 

Utdragsbestyrkande 
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forts§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för transinkluderande 
ansökningar, blanketter och enkäter i Sala kommun, att successivt införlivas i 
nytillkommande material eller vid revidering av material. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/627 

Motion om att införa avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom den 28 september 
2015 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun inför av
giftsfri kollektivtrafik för medborgarna i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/10/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/10/2, motion 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 7 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

22 {30) 



RsALA 
~ KOMMUN 

§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Motion om utredning om arbetsro i skolan 

INLEDNING 

Dnr 2015/354 

Lars Alderfors (FP) och Mårten Hemström (FP) inkom den 22 april 2015 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att en ingående undersökning görs för 
att kartlägga arbetsron på skolorna i Sala kommun. Om undersökningen påvisar 
problem ska dessa rättas till och i den strategiska planen ska införas ett mål att 90 
procent av eleverna ska uppge att de upplever arbetsro på lektionstid. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/11/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/11/2, yttrande från skolnämnden 
Bilaga KS 2016/11/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 8 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
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RsALA lr;1l KOMMUN 

§26 Motion om Sala 400 år 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/277 

Tommy Johansson (S) och Per-Olof Rapp (S) inkom den 24 mars 2015 med rubri
cerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun snarast inleder arbetet med 
Salas 400-årsjubileum år 2024. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/12/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/12/2, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2016/12/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 9 

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

att starta arbete med Sala 2024 snarast, 
samt 
filt uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med Sala 400 år 2024 genom 
att tillsätta projektledning och styrgrupp för projektet samt en arbetsgrupp med 
representanter från såväl de kommunala verksamheterna/bolagen som näringslivet 
och föreningar /organisationer samt att medel för projektets genomförande anvisas i 
Strategisk plan 2017 - 2019. 

Per-Olov Rapp (S) och Magnus Eriksson (SBÄ) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla motionen 
att starta arbete med Sala 2024 snarast, 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med Sala 400 år 2024 genom 
att tillsätta projektledning och styrgrupp för projektet samt en arbetsgrupp med 
representanter från såväl de kommunala verksamheterna/bolagen som näringslivet 
och föreningar/organisationer samt att medel för projektets genomförande anvisas i 
Strategisk plan 2017 - 2019. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Medborgarförslag om bilkarta över centrum i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2015/542 

M E Berlin inkom den 28 juli 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att en bilkarta över centrum i Sala tas fram. Förslagsställaren 
skriver att det är svårt för en nykomling att veta hur man ska hitta i centrum på 
grund av enkelriktade gator och återvändsgränder. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/13/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/13/2, yttrande från medborgarkontoret/tekniska kontoret 
Bilaga KS 2016/13/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 10 

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

att en bilkarta tas fram över Centrum i Sala, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att vid nästa uppdatering av den befintliga 
turismkartans förstoring över Sala centrum komplettera denna med markeringar 
för enkelriktade gator och återvändsgator. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 
att en bilkarta tas fram över Centrum i Sala, 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att vid nästa uppdatering av den befintliga 
turismkartans förstoring över Sala centrum komplettera denna med markeringar 
för enkelriktade gator och återvändsgator. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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nsALA 
~ KOMMUN 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Medborgarförslag om Vallaskolans lokaler 

INLEDNING 

Dnr 2014/1029 

Maria Doder inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att arbetsmiljön i Vallaskolans lokaler förbättras. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/14/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/14/2, yttranden från tekniska kontoret och skolnämnden 
Bilaga KS 2016/14/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 11 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Justrntlj,' ss ii .. g 

~ (,t 
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MsALA r;i KOMMUN 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/646 

Medborgarförslag om en årligt återkommande silverhantverks
festival 

INLEDNING 
Styrelsen för Ideell Kultur i Sala genom Birgitta Sundberger, Thomas Ahlin och Agne 
Furingsten inkom den 24 september 2015 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställarna föreslår att Sala kommun beslutar att ta initiativet till och sedan an
svarar för att en årlig återkommande silverkonsthantverksfestival ("Sala Silver") 
genomförs med start år 2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/15/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/15/2, yttranden från kultur- och fritidsnämnden och 
Företagarcentrum, turismstrategen 
Bilaga KS 2016/15/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 12 

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

samt 

att Sala kommun tar initiativ till och ansvarar för en årlig återkommande 
silverhantverksfestival, 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i nära samarbete med Sala Silvergruva 
AB och Ideell kultur i Sala genomföra en marknadsundersökning för att låta under
söka intresset för en silverhantverksfestival samt presentera förslag till projekt
organisation och budget för ställningstagande inför Strategisk plan 2017. 

Johanna Ritvadotter (V) och Magnus Eriksson (SBÄ) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 

samt 

att Sala kommun tar initiativ till och ansvarar för en årlig återkommande 
silverhantverksfestival, 

Utdragsbestyrkande 
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forts§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i nära samarbete med Sala Silvergruva 
AB och Ideell kultur i Sala genomföra en marknadsundersökning för att låta under
söka intresset för en silverhantverksfestival samt presentera förslag till projekt
organisation och budget för ställningstagande inför Strategisk plan 2017. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/762 

Svar på medborgarförslag om korsningen Väsbygatan/Långgatan 

INLEDNING 
Bengt Larsson inkom den 27 oktober 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår åtgärder för att den farliga korsningen Väs bygatan/ 
Långgatan ska kunna göras säkrare och att trafikflödet förbättras. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/29/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/29/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2016/29/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 22 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Justr.•7;;/ 
""(.\ Cl 
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§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 19 januari och 2 februari 
2016 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade 
delegations beslut i enlighet med Bilaga KS 2016/32/1. 

Per-Olov Rapp (SJ ställer fråga kring delegationsbeslut avseende reklamavtal med 
Fallet Golf. Svar lämnas vid nästa ledningsutskotts sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

I 
Justr?~/1/ 
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I Utdragsbestyrkande 
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