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l SALA 
KOMMUN 

§ 32 Ordningsfråga 
BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

a tt följande ärenden läggs till på föredragningslista n: 

Punkt 22, Regional överenskommelse om samarbete kri ng nyanländas etable r ing 
och mottagande av ensamkommande barn i Västmanlands län 2016-2020. 

Punkt 23, Yttrande över Förslag till samverkansstruktur fö r kommu nerna i 
Västmanlands län och Region Västmanland i frågor som stödje r regiona l utveckling i 
länet. 

Utdragsbestyrkande 

4 (27) 



§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 2015/161 

Redovisning av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens 
verksamheter 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom
mun ska nämnder och s tyrelse varje å r anta en särskild plan fö r uppföljn ing av den 
inte rna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder upp
rätthå ller en tillfredsställande intern ko ntroll. Rapport lämnas med beskrivning och 
resulta tet av det som kontrolle rats under 2015 i kommunstyrelsens verksamheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/37/1, rapport 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-16, § 30 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärende t. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna genomförd inte rn kontroll fö r 201 5 avseende kommu nstyrelsens 
ve rksamheter . 

BESLUT 
Kommuns tyre lsen beslutar 

att godkänna genomförd intern kontroll för 2015 avseende kommunsty relsens 
verksamheter . 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Jenny Nolhage 
ekonomikontoret 
Mirj am Olsson 

t:,.t_p ~0/b - 0 '-/ - 0/ 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr2016/209 

Intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter 
och för överförmyndare 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan fö r uppföljning av 
den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder 
upprätthåll er en tillfredsställande intern kontroll. Förslag till intern kontrollplan 
2016 presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/38/1, intern kontrollplan 2016 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-16, § 31 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och för 
överförmyndare i enlighet med Bilaga KS 2016/38/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och fö r 
överförmyndare i enlighet med Bilaga KS 2016/38/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Jenny Nolhage 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 
~J(,y? :JvD t b-0'1- 0 / 

Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Budgetdirektiv 
Beredning 
Bilaga KS 2016/68/1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Ledningsutskottets beslut 2016-03-08, § 37 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-2 2, §50 

Dnr 2015/937 

Ekonomichef Mårten Dignell och controller Inger Lindström deltar vid ärendets 
behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa budgetdirektiv i enlighet med föreliggande förslag, Bilaga KS 
2016/68/1. 

Hanna Westman (SBÄ) och Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa budgetdirektiv i enlighet med föreliggande fö rslag, Bilaga KS 
2016/68/1. 

Utdrag 
ekonomikontoret 

e.t-- }1} Jv ct b- oLf- O/ 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 36 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Förslag om förändrade menyer i kommunala skolor 

INLEDNING 

Dnr 2016/183 

Under 2015 har undersökningar utförts i måltidsenhetens kök och restauranger 
för att ta reda på hur mycket mat som slängs, i vilka led i livsmedels hanteringen de 
största problemen finns och vi lka åtgärder som krävs för att minska svinne t. Svinn
mätningen har skett i samtliga ve rksamheter vid två tillfällen. 

Måltidsenheten avser att göra föränd ringar i menyn med anledning av dessa under
sökningar. Förändringarna görs för att minimera svinnet och göra kökens menyer 
mer fl exibla, så det bland annat blir lä tta re att ta hand om och servera mat som blivit 
över vid tidigare tillfälle. Förändringarna avser skolrestauranger i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/33/1, skrivelse från måltidschefen, tekniska kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-16, § 33 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förs lag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvaltningens skrivelse om förändrade menyer i kommunala skolor, 
Bilaga KS 2016/33/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningens skrivelse om föränd rade menyer i kommunala skolor, 
Bilaga KS 2016/33/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret, måltidsenheten 

e.vr .J., o!b - oLt-o ; 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 37 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesda tum 

2016-03-31 

Dnr 2016/198 

Rätt till önskad sysselsättningsgrad - en del i att bygga Salas 
arbetsgivarvarumärke 

INLEDNING 
Förslag från ordföranden i arb etsgivarutskottet om uppdrag till kommu nstyrelsens 
förvaltning för att inventera/analysera nuvarande sysselsättningsgrad för medar
betare i Sala kommun, samt därefter ta fram förslag till önskad sysselsättningsgrad 
för medarbetarna. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/34/1, skrivelse från ordföranden i kommunstyrelsens arbetsgivar
utskott 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-16, § 34 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

• att göra en inventering på enhetsnivå av medarbetarnas nuvarande 
sysselsättn ingsgrad i teori och praktik, 

• att komplettera den kommande medarbetarundersökningen med en möjlighet att 
ange vil ken önskad sysselsättningsgrad den anställda helst skulle vilja ha idag 
och om 3 år, 

• a tt ta fram förslag på hur önskad sysselsättningsgrad kan genomföras i Sala 
kommun, 

• att i det förslag som tas fram även redovisa hur de delade turerna kan minskas, 
• att göra en analys av hur rätt t ill önskad sysselsättningsgrad påverkar de 

ekonomiska ramarna för respektive nämnd, samt 
• a tt arbetet med önskad sysselsättningsgrad återrapporteras löpande till 

kommunstyrelsens ledningsutskott och arbetsgivarutskott 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

• att rätten till heltid införs i Sala kommun, 
• att en projektledare ti llsätts med uppdrag att genomföra arbetet, 
• att den fackliga organisationen Kommunal bjuds in att delta med resurser i 

projektet, samt 
• att rätten till heltid införs successivt och att de kostnader som eventuellt uppstår 

budgeteras inom ram. 

Hanna Westman (SBÄ), GustafEriksson (C), Mathias Goldkuhl (M) och Fredrik 
Larsson (M) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 
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SALA 
KOMMUN 

forts§ 37 

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Magnus Edman (SD), Johanna Ritvadatter (V) och lngela Kilholm Lindström (MP) 
yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

Proposition 
Ordföranden stä lle r proposition på ledningsutskottets förslag och Ulrika Spårebos 
(S) yrkande och finner sitt eget yrkande bifa ll et. 

Votering 

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den so m s tödje r 
ledningsutskotte ts förslag rösta r ja, den som biträder Ulrika Spårebos (S) yrkande 
rös tar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster (Ca rola Gunnarsson [C], Christer 
Eriksson [C], Gustaf Eriksson [C], Fredrik Larsson [M], Ha nna Wes tman [SBÄ], 
Mathias Goldkuhl [M]) och 7 nej-röster (Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp [S], 
Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S], Ingela Kilho lm Lindström [MP], Johanna 
Ritvadatter [V], Magnus Edman [SD]) . 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

• rätten till heltid införs i Sala kommun, 

• a tt en projektledare tillsätts med uppdrag att genomföra arbetet, 

• att den fackliga organisationen Kommunal bjuds in att delta med resurser i 
projektet, samt 

• att rätten till heltid införs success ivt och att de kostnader som eve ntuellt uppstår 
budgeteras inom ram. 

Reservationer 

Carol a Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C) , Mathias Goldkuhl 
(M), Fredrik La rsson (M), Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig ti ll förmån för 
ledningsutskottets förs lag. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
personalkontoret 
arbetsgivarutskottet 

e.,;</ p :t o l b - o 'vf ~ o l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Inrättande av naturminnet Sandvikentallarna 

INLEDNING 

Dnr 2016/219 

Sala kommun planerar att inrätta en naturminnesförklaring av ett par tallar som 
växer utefter vägen mot Ekebyäng, i Sandvikenområdet, be läget nordväst om Sala 
stad. Tallarna, som växer i par, är 200 år gamla, och har både naturvärde och kul
turhistoriskt värde. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/40/1, BMN § 4 
Bilaga KS 2016/40/2, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-08, § 39 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att, i enlighet med Bilaga KS 2016/40/2, inrätta naturminnet Sandvikentallarna i 
Sala kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

.att i enlighet med Bilaga KS 2016/40/2, inrätta naturminnet Sandvikentallarna i 
Sala kommun. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 

t,(.,.-p J..,olb - D'vt ~ ot 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Handlingsplan för offentlig konst 

INLEDNING 

Dnr 2015/635 

Kommunfullmäktige i Sala antog den 27 januari 2014 en Lokal kulturplan fö r Sala 
kommun 2014-2016. Kultu rplanen ä r formad i samtal med det lokala kulturlivet och 
civilsamhället Planen försöker samlat spegla de utveckli ngsambitio ner och pr iorite
ringar som Sala kommun vill gö ra i fråga om den lokala kultu rverksamhete n. Planen 
utgår från de kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå och 
syftar bland annat till att vara ett s trategiskt dokument fö r kommu nens fo rtsatta a r
bete med de kul turpolitiska frågorna. Kultur- och fr itidsnämnde n har som en upp
följning av den lokala kulturplanen tagit fram ett fö rslag t ill ha ndli ngsplan för offent
lig konst. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/41/ 1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-08, § 40 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tilll edningsutskottets förslag a tt kommunstyrels en beslutar 
a tt uppdra till kommuns tyrelsens förvaltning/ tekni ska kontoret och kultur och 
fri t id att t illsammans ta fram förslag på inriktningsbeslut/policy för offentlig kons t, 
samt 
att därefter, efte r eventuell revidering, överlämna den av kultur- och fritids
nämnden antagna handlingsplanen för offentlig konst till kommunstyrelsen för 
fastställande i tillämpliga delar. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning/ tekniska kontoret och kultur och 
fritid att tillsammans ta fram förslag på inriktningsbeslut / policy för offentlig konst, 
samt 

att därefter, efte r eventu ell revidering, överlämna den av kultur- och fritids
nämnden an tagna handlingsplanen fö r offentlig konst till kommunstyrelsen för 
fasts tällande i tillämpliga dela r. 

Utdrag 
kommunsty relsens förvaltn ing, 
tekniska kontoret 
kultur och friti d 

e~ Y' J../b 1 t? .~ O'-t - o 1 
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§ 40 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr2016/240 

Bidrag till Djurskyddsföreningen Hitta Kattens verksamhet 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit till Sala kommu n fr ån Djurskyddsföreningen Hitta Katten o m 
bidrag till verksamheten. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/43/1, skrivelse från Djurskyddsföreningen 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-08, § 42 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Djurskyddsföreningen Hitta Katten anslå 8.000 kronor för år 2016, att anvisas 
ur eget kapi tal. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att t ill Djurskyddsföreningen Hitta Katten anslå 8.000 kronor för år 2016, att anvisas 
ur eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förva ltning, 
Jenny Nolhage 
Mir jam Olsson 

tx:,p /Jv·olb - 0'-l - O/ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Bidrag till Brottsofferjourens verksamhet 

INLEDNING 

Dnr 2016/297 

Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som finns över hela landet 
och som arbetar för att alla brottsdrabbade kostnads fritt ska få det stöd som de 
har rätt till. Brottsofferjouren Sala-Heby är den lokala verksamheten inom Brotts
offerjouren Sverige. Brottsofferjouren Sala-Heby har sökt ekonomiskt bidrag med 
2 kronor/kommuninvånare för 2016 för sin verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/45/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/45/2, ansökan från Brottsofferjouren 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-08, § 44 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anslå 44.218 kronor till Brottsofferjouren Sala-Heby som verksamhetsbidrag för 
2016, att anvisas ur eget kapital, samt 
att uppdra till kommunchefjenny Nolhage att initiera en överläggning med Brotts
offerjouren Sala-Heby, i syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete i 
form av ett Ideburet Offentligt Partnerskap, IOP. 

Ulrika Spåreho (S), johanna Ritvadatter (V) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 44.218 kronor till Brottsofferjouren Sala-Heby som verksamhetsbidrag för 
2016, att anvisas ur eget kapital, samt 

att uppdra till kommunchef jenny Nolhage att initiera en överläggning med Brotts
offerjouren Sala-Heby, i syfte att skapa förutsättningar fö r ett långsiktigt samarbete i 
form av ett Idebu ret Offentligt Partnerskap, IOP. 

Notering: justering av partibeteckning i ledningsutskottets beslut§ 44/2016 under 
rubriken Yrkanden: Ulrika Spåreho (S). 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 

~i., p :l-D l~ - Olf - 0/ 

l Utd "''' '"Y'" o do 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 2016/36 

Betänkande från Näringsdepartementet; bättre samarbete mellan 
stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109) 

INLEDNING 
Näringsdepartementet har berett Sala kommun tillfälle att yttra sig över plan
processutredningens betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun vid 
planering för byggande. Betänkandet tar upp frågor kring den kommunala plan
läggningen för bostadsbyggande och kommunala markanvisningar. Betänkandet 
belyser till stora delar även statens roll i detta arbete. 

Beredning 
Bil aga KS 2016/57/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/57/2, remiss från Näringsdepartementet 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, §51 

Yrkanden 
Caro la Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande till Näringsdepartementet i enlighet med skrivelse Bilaga KS 
2016/57/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Näringsdepartemente t i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 
2016/57/1. 

Utdrag 

Näringsdepartementet 

e.>t- J-? Jvolb ~ ovr - o l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesda tum 

2016-03-31 

Dnr 2016/224 

Ansökan från Intresseföreningen Bergslaget om bidrag till 
Bergslagsakademin 

INLEDNING 
Intresseföreningen Bergslaget har genomfört en förstudie fö r att ta reda på förut
sättningarna för att starta en Bergslagsakademi. Föreningen ansöker om medel till 
en fortsatt förstudie i steg 2, dels 10.000 kronor i kontanter dels 10.000 kronor i 
form av arbetstid för att medfinansiera det fortsatta arbetet med att bygga upp en 
Bergslagsakadem i. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/48/1, ansökan från Intresseföreningen Bergslaget 
Bilaga KS 2016/48/2, skrivelse från kommunchef 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 52 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att ej bevilja medel till medfinansiering av uppbyggnaden av Bergslagsakademin. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ej bevilja medel till medfinansiering av uppbyggnaden av Bergslagsakademin. 

Utdrag 

Intresseföreningen Bergslaget, Kommunernas hus, Myntgatan 2, 791 51 Falun 
kom munstyrelsens förvaltning, 
Jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 

e:0p :Lo/b - o lf - o / 

Utdragsbestyrkande 

16 (27) 



§44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 2016/157 

Fördelning av extra medel avseende flyktingmottagandet; tillägg 

INLEDNING 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-11, § 16, togs beslut om princi per för 
fördelning av medel samt a tt reservera medel ur det extra statsbidraget för flykting
mottagande för verksamheter som redovisat extra kostnader kvartall och 2. Beslut 
om fördelning av medel för kvartal 3 och 4 ska senast tas på kommunstyrelsens 
sammanträde i maj. Kommunchefen presenterar ett tillägg till medel ur det extra 
sta tsbidraget. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/31/2, skrivelse från kommunchefen 
Ledningsuts kottets beslut 2016-03-22, § 54 

Kommunchef j en ny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att reservera 110.000 kronor ur det extra sta tsbidraget för anställning av två 
asylsökande under 7 månader 2016, med en sysselsättningsgrad om 25% var, samt 
att utbetalning av medel ur det extra statsbidraget sker efter redovisning av faktiska 
kostnader. 

johanna Ritvadatter (V) yrkar 
bifall tillledningsutskottets fö rslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att reservera 110.000 kronor ur det extra statsbidraget för anställning av två 
asylsökande under 7 månader 2016, med en sysselsättningsgrad om 25 %var, samt 

att utbetalning av medelu r det extra sta tsbidraget sker efter redovisning av faktiska 
kostnader. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
ekonomikontoret 

e- J(, r ~o 1 b -o ~.-, - o 1 
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§ 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 2015/ 793 

Svar på motion om lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala 
kommun och det civila samhället 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) och Ulrika Spårebo (S) inkom den 5 november 2015 med rubri
ce rade motion. Motionärerna föresl år att kommunstyrelsens fö rvaltning inleder en 
dialog med de ideburna organisationernajcivilsamhälle t, som är verksamma i Sala 
kommun, för att ta fram ett förslag på en lokal överenskommelse. Vidare föreslår de 
att det innan 2017 års utgång presenteras ett förlag till kommunstyrelsen på en 
lokal över enskommelse mellan Sala kommun och de ideburna organisationerna/ 
civilsamhället 

Beredning 
Bilaga KS 2016/44/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/44/2, yttrande från skolnämnden 
Bilaga KS 2016/44/3, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2016/44/4, yttrande från kultur- och fritids nämnden 
Bilaga KS 2016/44/5, motion 
Ledningsuts kottets beslut 2016-03-08, § 43 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskotte ts förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifa lla motionen, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en dialog med de ideburna organisa
tionerna/civilsamhället som är verksamma i Sala kommun för att ta fram ett för
slag på en lokal överenskommelse a tt presenteras för kommunstyrelsen fö r ställ
ningstagande innan 2017 års utgång. 

Ulrika Spårebo (S) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets fö rslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställe r a tt kommunfullmäktige beslutar 

att bifa lla motionen, samt 

a tt uppdra till kommunstyrelsen a tt inleda en dialog med de ideburna organisa
tionerna/civilsamhället som är verksamma i Sala kommun fö r att ta fram ett för
slag på en lokal överenskommelse att presenteras för kommunstyrelsen för 
s tällningstagande innan 2017 års utgång. 

Notering: justering av partib eteckning i ledningsutskottets beslut § 43/ 2016 under 
rubriken Yrkanden: Ulrika Spårebo (S). 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

l U <d""''""" o d' 
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§ 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 2016/811 

Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 18 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
att inrätta en social investeringsfond i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga 2016/49/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga 2016/49/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga 2016/49/3, yttrande från skolnämnden 
Bilaga 2016/49/4, yttrande från ekonomikontoret 
Bilaga 2016/49/S, motion 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § SS 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställe r att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

e_ y_ p ~b /b - o Lf - o l 
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§ 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 2015/203 

Svar på motion om inrättande av resurscentrum för individer med 
psykisk sjukdom eller ohälsa 

INLEDNING 
Magnus Edman (SD) inkom den 19 februari 2015 med rubricerad motion. 
Motionären förslår att Sala kommun utreder möjligheten att inrätta ett 
resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa samt ser över 
utvecklingen av samarbetet med Landstinget Västmanland inom ovannämnda 
område. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/58/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/58/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2016/58/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, §56 

Yrkanden 
Carola Gu nnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

f!.-'i.-p P,__o/b - ov; - ol 

Utdragsbestyrkande 
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§ 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 2014/1126 

Svar på medborgarförslag om förtur tilllägenheter i det 
kommunala bostadsbolaget för våldsutsatta kvinnor 

INLEDNING 
Kerstin Bouvin, Kvinnojouren i Sala, inkom den 5 november 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att våldsutsatta kvinnor får fö rtur ti ll 
lägenhet i det kommunala bostadsbolaget salabostäder AB. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/50/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/50/2, yttrande från salabostäder AB 
Bilaga KS 2016/50/3, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2016/50/4, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, §57 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels för egen del beslutar 
att uppdra till kommunchef J en ny N o l hage att i samarbete med vård och omsorg 
initiera en överläggning med Kvinnojouren i Sala, i syfte att skapa förutsättningar 
för ett långsiktigt samarbete i form av ett Ideburet Offentligt Partnerskap, IOP, 
dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del 

att uppdra till kommunchef jenny Nolhage att i samarbete med vård och omsorg 
initiera en överläggning med Kvinnojouren i Sala, i syfte a tt skapa förutsättningar 
för ett långsiktigt samarbete i form av ett Ideburet Offentligt Partnerskap, IOP, 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

ey;_.p J.-ofb - oy - o/ 
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§ 49 

SAM MANTRÄD ESP ROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 2016/366 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vi d beredningen anmälas till 
fu llmäktige inom samma tid. Fullmäktige få r då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/51/1, sammanställn ing 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 58 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets försl ag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handli ngarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställ er a tt kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna r edovisn ingen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
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JllsALA r;11 KOMMUN 

§so 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr2016/367 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
o 
ar 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarfö rslag beredas så, att full
mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 
Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma ti d. Fullmäktige få r då 
avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbets
ordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/52/1, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 59 

Yrkande 
Caro la Gunnarsson (C) yrkar 
bifa ll tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställe r att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovis ningen, samt att lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovis ningen, samt a tt lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 
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§51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

INLEDNING 

Dnr 2016/274 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ej änn u verkställts 

Beredning 
Bilaga KS 201 6/53/1, missiv 
Bilaga KS 201 6/53/2, redovisning 
Led ningsutskottets beslut 2016-03-22, § 60 

Yrkande 
Caro la Gunnarsson (C) yrkar 
bifa ll tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ko mmunstyrelsen hemstä lle r a tt kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen, samt a tt lägga den t ill handli ngarna. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

e~,, Jpl& - olr - o! 
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§52 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 16 februari, 8, 14, 15 
och 22 mars 2016 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt 
förtecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2016/59/1. 

l """''b'"''"''' 
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l SALA 
KOMMUN 

§53 

Justerandes sig 

SAM MANTRÄDESPR OTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr 201 6/456 

Regional överenskommelse om samarbete kring nyanländas 
e tablering och mottagande av ensamkommande barn i 
Västmanlands län 2016-2020 

INLEDNING 
En myndighetsgemensam arbetsgrup p bestående av företrädare för kommunerna, 
Landstinget, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Samordningsförbu nden i länet, 
Västmanlands kommuner och landst ing (VKL) och Länsstyrelsen har tagit fram en 
ny regional överenskommelse. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/66/1, Rapport från Länsstyrelsen, Regional överenskommelse 
Bilaga KS 2016/66/2, skr ive lse från kommunsty relsens ordförande 

Yrkanden 
Caro la Gunnarsson (C) y rkar 
att ko mmunstyrelsen besluta r 
att anta den Regionala överenskommelsen om samarbete kring nyanländas 
etablering och mottagande av ensamkommande barn i Västmanlands län 2016-2020 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordföra nde Carola Gunnarsson att underteckna 
överenskommelsen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta den Regionala överenskommelsen om samarbete kring nyanländas 
etablering och mottagande av ensamkomma nde barn i Västmanlands län 2016-2020 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson a tt underteckna 
överenskommelsen. 

Magnus Edman (SD) deltar ej i beslutet. 

Utdrag 

kommunstyrelsens ordförande 

e 'tUf1 JA 1/r O Lf ""' D / 

Utdragsbestyrkande 
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§54 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-03-31 

Dnr2016/463 

Yttrande över Förslag till samverkansstruktur för kommunerna i 
Västmanlands län och Region Västmanland i frågor som stödjer 
regional utveckling i länet 

INLEDNING 
Sala kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över det förslag till 
överenskommelse mellan kommunerna och regionen som ska tecknas av länets 
kommuner och landstinget/regionen. Förslaget har utarbetats av en politisk 
s tyrgrupp som är tillsatt av partierna i länet. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/67/1, Förslag till samverkansstruktur 
Bilaga KS 2016/67/2, Överenskommelse om samverkan 
Bilaga KS 2016/67/3, remissyttrande från Sala kommun 

Yrkanden 
Caro la Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2016/67/3. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2016/67/3. 

Magnus Edman (SD) deltar ej i beslutet. 

Utdrag 
Styrgruppen för bildande av Region Västmanland 
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