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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(15)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Carola Gunnarsson [C], ordförande
Christer Eriksson [C]
Gustaf Eriksson [C]
Peter Molin [M]
Fredrik Larsson [M]
Hanna Westman [SBA], vice ordförande
Ulrika Spårebo(S),andrevice ordförande
Per-Olov Rapp [S]
CamillaRunerås[S]
Anders Dahlström [S]
Ingela Kilholm Lindström [MP]
Magnus Edman [SD]

Bo Kihlström [S] ersätter Johanna Ritvadotter [V] Kl 13.40-14.40

Lars Alderfors [L]
Sickan Palm [KD]
MagnusEriksson(SBA)
Alaittin Temur [S]
Ragga;agero [SD]
Louise Eriksson [SD]

Barbro Svensson, enhetschef Integrationsenheten
Mauro Pliscovaz, verksamhetschef

Miriam Åkerlund, verksamhetschef

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
Marie Öhlund, sekreterare

Utdragsbestyrka nde



E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W33
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Innehållsförteckning
§128 information om Integrationsenhetens verksamhet.................... ...4   

§ 129 Program för arbete mot vâldsbejakande extremism

§ 130 Reviderad delegationsordning för 6

5131 Borgen för VafabMiljö Kommunalförbund 7

§ 132 Borgen för SalaSilvergruva AB

§ 133 Regional indelning -tre nya län [SOU2016:48)

§134 Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik

socialtjänst ..................................................................................................................................................... ._10

§ 135 Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholms- regionen, RUFS 11

§ 136 Remissom regional utvecklingsstrategi för Uppsala 12  

§ 137 Ansökan om bidrag till vänorten Vändra i Estland för att utveckla samarbetet ............................................ ._13

å 138 Revisionsrapport -Uppföljning och styrning och kontroll av kommunens EUeprojekt.................................. .. 14

§ 139 Revisionsrapport —Hantering av sociala 15

5140 Ärende avgiorda med stod av 15

Ju tetrândessign Utdragsbestyrkande
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  T SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(16)
__ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

§ 128 Information om Integrationsenhetens verksamhet

INLEDNING

Enhetschef Barbro Svensson samt verksamhetschefer Mauro Pliscovaz och Miriam

Åkerlund informerar om Integrationsenhetens verksamhet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga informationen till handimgarna.

Utdra gsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(15)

KOMMU NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr 2016/994

Program för arbete mot våldsbejakande extremism

INLEDNING
Syftet med denna plan är att öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extrem-
ism samt beskriva hur arbetet mot våldsbejakantle extremism ska byggas upp och
bedrivas i Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS2016/148/1, Missiv från kommunchefen.
Bilaga KS2016/148/2, Förslag till Program för arbete mot våldsbejalcantle extrem-
ism.

Ledningsutskottetsbeslut2016-08-23,§ l64.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
ä fastställa Program för arbete mot våldsbejakarudeextremism.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ä fastställa Program för arbete mot våldsbejakande extremism.

Utdrag

konnnun fullmäktige

ti?U D's(ll)"l(7

l Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign '
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr 2016/993

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

[NLEDNING

Räddningstjänsten ska anställa en brandinspektör varför delegatiozisordningen

måste ändras så att även denna befattning omfattas.

Beredning
Bilaga KS 2016/151/1, reviderad delegationsordning.

Ledningsutskottets beslut 2016-08-23, § 166.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
g fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med
Bilaga 2016/151/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

it fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med

Bilaga 2016/151/1.

Utdrag

kommunfullmälçtige

L-,.><n ;Ullis-(vill~'ry'

lg Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr 2016/970

Borgen för VafabMiljö Kommunalförbund

INLEDNING

VafabMiljö Kommunalförbunds direktion har beslutat att gä vidare till medlems-
kommunerna med en begäran om att kommunal borgen tecknas för att finansiera

lån för investeringar knutna till kommunernas avfallssansvar enligt Miljöbalken,
amortering av län, säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt
förbundsordning och konsortialavtal.

Beredning

Bilaga KS 2016/153/1, Begäran om kommunal borgen.
Bilaga KS 2016/153/2, Borgensförbindelse.
Bilaga KS 2016/153/3, Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö Kommunal-

förbund.
Ledningsutskottets beslut 2016-09-06, § 171.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttbevilja VafabMiljö Kommunalförbund en utökad borgen pä 17,4 Mkr till totalt

47,4 Mkr.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag bevilja VafabMiljÖ Kommunalförbund en utökad borgen på 17,4 Mkr till totalt
47,4- Mkr.

Utdrag

kommunfullmäktige

tzxxp_§l(,›ll:›-›m J??

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3C161
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr 2016/1028

Borgen för Sala Silvergruva AB

INLEDNING

Sala Silvergrnva AB har under flera år redovisat svagt resultat, en svag balansräk-

ning och en svag likviditet. Åtgärder har vidtagits för att få den operativa dagliga
driften i balans. Styrelsen för Sala Silvergruva AB bedömer att den operativa verk-

samheten är i balans med ett årligt driftbidrag på 3,5 Mkr från kommunen. Styrelsen
bedömer att man kan klara av underhåll och investeringar med egna finansierade
medel i form av ett banklån. Banklånet söks i Sala Sparbank men det krävs en kom-

munal borgen.

Beredning
Bilaga KS 2016/154/1, Ansökan om ett utökat borgensåtagande för Sala Silvergruva
AB.

Ledningsutskottets beslut 2016-09-06, § 172.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutslecottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_ttbevilja Sala Silvergruva AB en utökad borgen på 4 Mkr till totalt 12 Mkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttbevilja Sala Silvergruva AB en utökad borgen på 4 Mkr till totalt 12 Mkr.

Utdmg

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 91157
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr2016/904

Regknunindehnng-trenyalän(SOLl2016wHn

INLEDNING

Salakommun har beretts tillfälle att till Finansdepartementet yttra sig över Indel-
ningskommittens delbetänkande Regional indelning - tre nya län som överlämnades
den 2016-06-30 till regeringen.

Beredning
Bilaga KS2016/155/1, Yttrande från kommunstyrelsens ordförande.
Ledningsutskottets beslut 2016-09-06, § 173.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
ä avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2016/155/1.

Fredrik Larsson [M] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
;t avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2016/155/2.

Ulrika Spårebo (S), Hanna Westman (SBA) och Christer Eriksson [C] yrkar bifall till
Carola Gunnarssons (C] förslag

Magnus lädman (SD) yrkar
bifall till Fredriks Larssons [M] yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Fredrik Larssons yrkande och
ñnner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tttill Finansdepartementet yttra sig i enlighet med skrivelse Bilaga KS2016/155/1.

Reservation
Fredrik Larsson [M] och Magnus Edman (SD) reserverar sig till förmån för Fredrik
Larssons yrkande.

Utdrag

Kommunfullmäktige

f: xp :EVLVÅILLUzU-)›19

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 105157

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr 2016/863

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling av
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

INLEDNING

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den

10 juni 2016 att rekommendera konmninerna att tillsammans finansiera en nation-

ell stödfunktion påSKLtill stöd för utvecklingen av en mer kunskapshaserad och
jämlik socialtjänst samt att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommu-

ner och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion.

Beredning

Bilaga KS 2016/156/1, Finansiering av en nationell Stödfunktion på SKL till stöd För

utvecklingen av en mer ltunskapsbaserad hemtjänst.

Ledningsutskottets beslut 2016-06-09, §174.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttmedfinansiera stödfnnktion för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jäm-

lik socialtjänst med 7.800 kr att tas ur eget kapital.

BESLUT
Kommunstyrelsen] beslutar
a_ttmedfinansiera stödfunktion för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jäm-

lik Socialtjänst med 7.800 kr att tas ur eget kapital.

Utdrag

Sveriges kommuner och landsting

Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL M161

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr 2016/521

Samråd om nästa regionala Lltvecklingsplan för Stockholms-
regionen, RUFS 2050

INLEDNING

Sala kommun har fått den regionala utvecklingsplaner] för Stockholmsregionen,

RUFS 2050, för samråd. Den regionala utvecklingsplaner] gäller formellt för Stock-

holms län.

Beredning

Bilaga KS 2016/157/1, Remissvar från Sala kommun.

Ledningsutskottets beslut 2016-09-06, § 175.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/157/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/157/1.

Utdrag

registrat01'.trf@_sl].se, diarienummer TRN 2016-0047

'\

-L91:.>;»;;balk I N}

/l . Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W16!
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016- 09- 13

Dnr2016/727

Remissom regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Inledning
Regionförbundet Uppsala län har översänt sitt förslag till Regional utveckiingsstra-

tegi till Sala kommun på remiss.

Beredning
Bilaga KS2016/158/1, Yttrande från Salakommun.
Bilaga KS2016/158/2, Regional Litvecklingsstrategi Uppsala kommun.
Ledningsutsltottets beslut 2016-09-06, § 176.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
g avgeyttrande i enlighet med bilaga KS2016/158/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

g avge yttrande i enlighet med bilaga KS2016/158/1.

Utdrag

Regionförbundet Uppsala, e-post rus@regionuppsala.se

'til ti) Ållwlb UC)"M

I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13115?
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr 2016/995

Ansökan om bidrag till Vänortsföreningen Sala-Vandra för att ut-
veckla samarbetet

Inledning
Vänortsföreningen i Sala-Vandra ska göra en resa till Vandra den 30 augusti 2016.
Representanter från bland annat Företagarna i Saladeltar. Kostnaderna för resan
uppgår till cirka 38.000 kr. Vänortsföreningen ansöker om att få halva kostnaden,
16.500 kr i bidrag från Salakommun.

Beredning
Bilaga KS2016/159/1, Ansökan från Vänortsföreningen i Sala-Vandra.
Ledningsntskottets beslut 2016-09-06, § 177.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
gm bevilja 16.500 kr i bidrag till Vänortsföreningen Sala-Vändra att tas ur eget kapi-
tal.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
ä bevilja 16.500 kr i bidrag till Vänortsföreningen Sala-Vandra att tas ur eget kapi-
tal.

Utdrag

Vänortsföreningen Sala-Vandra, Bernt-Erik Rutström.
Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Exp duk O9~lU

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr2016/739

Revisionsrapport -Uppföljning och styrning och kontroll av korn-
munens EU-projekt

Inledning
Påuppdrag av de förtroendevalda i Sala kommun har PwC följt upp tidigare gransk-

ningar avseende kommunstyrelsens styrning och kontroll över EU-finansierade pro-

jekt. Revisionsfrågan för granskningen har varit om kommunstyrelsens styrning och

kontroll över EU-finansierade projekt är ändamålsenlig och tillräcklig.

Beredning
Bilaga KS 2016/160/1, Följebrev.

Bilaga KS 2016/160/2, Revisionsrapport.

Bilaga KS 2016/160/3, Förslag till yttrande.

Ledningsutskottets beslut 2016-09-06, § 178.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

;Q revisionens synpunkter i tillämpliga delar Iiär det gäller central uppföljning och

redovisning av EU-projekt ska beaktas i och med att det arbete som EU-strategin pe-

kar ut börjar verkställas samt

ag överlämna yttrandet till revisionen i enlighet med bilaga KS 2016/160/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt revisionens synpunkter i tillämpliga delar när det gäller central uppföljning och

redovisning av Eli-projekt ska beaktas i och med att det arbete som EU-strategin

pekar ut börjar verkställas samt

a_ttöverlämna yttrandet till revisionen i enlighet med bilaga KS 2016/160/3.

Utdrag

Revisorerna

Utdragsbestyrkande

.rä/z
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Dnr2016/857

Revisionsrapport —Hantering av sociala medier

Inledning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat

kommunens hantering av sociala medier. Revisionsfrågan för granskningen har varit
om kommunens hantering av sociala medier är ändamålsenlig.

Bilaga KS2016/161/1, Följebrev.
Bilaga KS 2016/161/2, Revisionsrapport.
Bilaga KS 2016/161/3, Yttrande.

Ledningsntslçottets beslut 2016-09-06, § 179.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttavge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/161/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ä avge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/161/3.

Utdrag

Revisorerna

l/'Xp W 6-1°)

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 151161
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum

2016-09-13

§ 140 Ärendeavgjordamedstöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 23 augusti och

6 september 2016 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt
förtecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS2016/163/1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


