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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4132)
KOMM UNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1102

Revisionsrapport -granskning av intern kontroll entreprenadav-
tal
INLEDNING

Påuppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat den

interna kontrollen avseende entreprenadavtal. Revisionsfrågan för granskningen
har varit om kommunstyrelsen följer gällande lagstiftning avseende upphandling

(LOU) och andra kommunala regler innan ingångna entreprenadavtal tecknas.

Beredning

Bilaga KS 2016/184/1, Missiv

Bilaga KS 2016/184/2, Revisionsrapport
Bilaga KS 2016/184/3, Yttrande från Samhällsbyggnadskontoret

Ledningsutskottets beslut 2016-10-18, § 213

Ärendet föredras av samhällsbyggnadschefAnders Almroth, verksamhetsutvecklare
Anton Sjöberg, ekonomichefMårten Dignell samt kommunrevisionens ordförande

Glenn Andersson.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

ag avge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/184/3.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

bifall till Carola Gunnarssons yrkande med tillägg att en återkoppling av arbetet med
upphandlingsfrågoi* utifrån revisionsrapporten genomförs efter 6 respektivelz må-

nader och redovisas för Kommunstyrelsen.

Carola Gunnarsson [C]yrkar
bifall till Ulrika Spårebos [S] tilläggsyrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/184/3 samt

Ltt en återkoppling av arbetet med upphandlingsfrågoi* utifrån revisionsrapporten
genomförs efter 6 respektive12 månader och redovisas för Kommunstyrelsen.

Utdrag

kommunrevisionen

samballsbyggnadskontoret

i

Utdragsbestyrka nde

Mil_
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5527
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1245

Förslag till antagande av reviderat pensionsreglemente för förtro-
endevalda [OPF-KL) samt beslut om att upphandla produkten
Trygg Politiker Pension
INLEDNING

Det nya pensionsreglementet för förtroendevalda (DPF-KL) medför en del administ-
ration för de kommuner (lär den förtroendevalde utför sina uppdrag. Sala kommun

avser att upphandla produkten Trygg Politiker Pension [TPP] för att dels undvika
den omfattande administration som regelverket i DPF-KL medför, dels för att trygga
de förtroendevaldas pension via TPP.

Beredning
Bilaga KS 2016/190/1, Missiv
Bilaga KS 2016/190/2, Reviderat pensionsreglemente för fbrtr0e11deva]da(0PF—KL]

Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 218

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_ttanta reviderat pensionsreglemente för förtroendevalda (0 PF-KL] att gälla
fr om 2017-01-01,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
a_ttupphandla produkten Trygg Politiker Pension.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

u anta reviderat pensionsreglemente för förtroendevalda (DPF-KL) att gälla
fr om 2017-01-01,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

att_upphandla produkten Trygg Politiker Pension.

Utdrag

komnaunfullmalttige

   
Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Elm

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträ desdatu m

2016-12-05

Dnr 2016/1260

Överenskommelse U-sam

INLEDNING

För att förbättra förmågan till samverkan mellan krisaktörerna i länet, finns sedan

ett antal år tillbaka samverkansorganet U-sam. Efter överläggningar mellan parterna
i U-sam,föreligger nu ett reviderat samverkansavtalför beslut om undertecknande.

Beredning
Bilaga KS 2016/191/1, missiv
Bilaga KS 2016/191/2, överenskommelse U-sam
Bilaga KS2016/191/3, PM —justeringar i överenskommelse U-sam

Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 219

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
Ltt godkänna överenskommelsen om U-sam och uppdra till kommunstyrelsens ord-
förande att underteckna överenskommelsen å Salakommuns vägnar.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna överenskommelsen om U-sam och Lippdra till kommunstyrelsens ord-
förande att underteckna överenskommelsen å Salakommuns vägnar.

Utdrag

länsstyrelsen

Exp lêiâtolá

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ?(32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1188

Yttrande över Trafikplan 2030

[NLEDNING

Remissen kollektivtrafik för Västmanland -'Frafikplan 2030 är en del av planerings-
processenför kollektivtrafik som knyter Västmanlandsamman.Innehålletbaseras
på Kollektivtrafikförvaltningens vision om hur kollektivtrafiken bör Litformas för att
bättre passaden regionalautvecklingen,flerkärnigliet ochökad rörlighet för invå-
nareochbesökarei länet.

Beredning
Bilaga KS2016/192/1, remiss
BilagaKS2016/192/2, trafikplan 2030,remissversion
BilagaKS2016/192/3, yttrande

Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 220

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsens beslutar

att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2016/192/3.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS2016/192/3.

Utdrag

landstinget Västmanland,
att: Kollektivtrafikmyndigheten, 721 89 Västerås

t) lNJ?)

Utdragsbestyrkande
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SANMWANTRÄDESPROTOKOLL BUN
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2015/635

Policy för offentlig konst

INLEDNING

Syftet med offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens offentliga
miljö, såväl inomhus som utomhus. Satsningar på konst i offentlig miljö ska göras
strategisk och integrerat med övriga gestaltningsaspelttet' i byggnads och anlägg-
ningsprojekt. Policyn redovisar kommunstyrelsens övergripande förhållningssätt till
den offentliga konsten i kommunen. Den konkretiseras i "Riktlinjer för offentlig
konst".

Beredning
Bilaga KS 2016/193/1, protokollsutdrag KFN § 91
Bilaga KS 2016/193/2, policy för offentlig konst
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 221.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_ttanta policy för offentlig konsti enlighet med Bilaga KS 2016/193/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanta policy för offentlig konst i enlighet med Bilaga KS 2016/193/2.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1326

Upphävande av markanvisningspolicy

INLEDNING

Enligt lag (2014:900) om ändring i Plan-och bygglagen (2010:900) har nya riktlinjer
för markanvisning och exploateringsavtal tagits fram, vilka beslutades av Kommun-
styrelsen 2016-10-20, § 14-4och § 145. Markanvisningspolicyn från 2012 ska upp-
hävas och ersättas med de beslutade riktlinjerna.

Beredning
BilagaKS2016/195/1, missiv
Bilaga KS2016/195/2, markanvisningspolicy
Bilaga KS2016/195/3, riktlinjer för markanvisningar Sala kommun
BilagaKS2016/195/4,
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 223

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att: kommunstyrelsens beslutar

a_ttuppdra till samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten att åter-
komma med ett förslag till reviderad markanvisningspolicy.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

gm uppdra till samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten att åter-
komma med ett förslag till reviderad markanvisniiigspolicy.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

i) li)l .101}

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10132)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1315

Energi-och klimatrådgivning

INLEDNING

Energi-och klimatrådgivning ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap

om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Sala kommun har
bedrivit energi-och klimat rådgivning i egen regi fram till och med februari 2016 då
HESAB tog över rådgivningeii för resterande delar av 2016. Med Energimyndighet-

ens nya förordning finns inte möjligheten för HESAB att bedriva energirådgiviiing
2017. Vid ett samarbete med V-Dala Miljö84Byggkan Sala kommun bibehålla
energi-och klimatrådgivning till medborgare och företag.

Beredning
Bilaga KS 2016/196/1, skrivelse
Bilaga KS 2016/196/2, avta! energirådgivning
Ledningsutskottets beslut 2016/1115, § 224

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna avtal mellan Avesta kommun och Sala kommun gällande energi- och
klimatrådgivning.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna avtal mellan Avesta kommun och Sala kommun gällande energi- och
klimatrådgivniitg.

Utdrag

Avesta kommun
medborgarkontoret

p
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1236

Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll

[NLEDNING

Bygg-och miljökontoret har av bygg-och miljönämnden fått i uppdrag att göra en

översyn av verksamhetens taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en Översyn av

tillsynens timavgift.

Beredning
Bilaga KS 2016/200/1, protokollsutdrag BMN § 82
Bilaga KS 2016/200/2, missiv
Bilaga KS2016/2 00/3, omvärldsanalys av kommunala taxor
Bilaga KS 2016/200/4, SKL - underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 228

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttanta förslag till taxa i enlighet med Bilaga KS 2016/200/2, för kommunens of-

fentliga kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från och med 1 januari 2017,
samt

a_tttimtaxan [timavgiften] ska vara 1.007 kronor per timme kontrolltid från och med
1 januari 2017.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanta förslag till taxa i enlighet med Bilaga KS 2016/200/2, för kommunens of-
fentliga kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från och med 1 januari 2017,
samt

a_tttimtaxan (timavgiften) ska vara 1.007 kronor per timme kontrolltid från och med
1 januari 2017.

Utdrag

koInmunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

201 6-1 2-05

Dnr 2016/1318

Revidering av reglemente för intern kontroll i Sala kommun

[NLEDNING

Sala kommuns reglemente för intern kontroll behöver revideras, dels för att bättre

stämma mot nuvarande organisation men också for att tydliggöra vid vilken tid-

punkt néimndernas interna kontrollplanei" senast ska beslutas.

Beredning
Bilaga KS2016/201/1, missiv
Bilaga KS2016/201/2, reglemente för intern kontroll i Sala kommun
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 229

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_ttanta förslag till revidering av reglemente för intern kontroll i Sala kommun i en-

lighet med Bilaga KS 2016/201/2, samt

a_ttreglemente för internkontroll samt tillämpningsanvisningar till reglemente för

intern kontroll, beslutade av KF 2006-01-26, därmed upphör att gälla

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanta förslag till revidering av reglemente för intern kontroll i Sala kommun i en-

lighet med Bilaga KS 2016/201/2, samt

a_ttreglemente för internkontroll samt tillämpningsanvisningar till reglemente för

intern kontroll, beslutade av KF 2006-01-26, därmed upphör att gälla.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 131327
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1340

Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens verksamheter
och Överförmyndare

INLEDNING
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom-
mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den

interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upp-
rätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Beredning

Bilaga KS 2016/202/1, missiv
Bilaga KS 2016/202/2, intern kontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen verksam-

heter och Överförmyndare
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 230

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
g fastställa intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen verksamheter och för

Överförmyndare i enlighet med bilaga KS 2016/202/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens verksamheter och för
Överförmyndare i enlighet med bilaga KS 2016/202/2.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning
Överförmyndare

4£){[D

Utdragsbestyrka nde



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W323 KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr2016/1339

§ 174 lntern kontroilplan 2017 övergripande för Sala kommun

INLEDNING

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom-

mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den

interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upp-

rätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Beredning

Bilaga KS 2016/203/1, missiv

Bilaga KS 2016/203/2, intern kontrollplan 2017 övergripande för Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 231

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa intern kontrollplan 2017 övergripande för Sala kommun i enlighet med

bilaga KS2016/203/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa intern kontrollplan 2017 övergripande för Sala kommun i enlighet med

bilaga KS 2016/203/2.

Utdrag

kontor och Iiämndei*

11:10111101
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 151311
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr2016/1251

Konstdonation Lennart Lindbergs smideskonstverk Smidesräcke

[NLEDNING
Den 13 oktober 2016 beslutade Linköpings Kultur- och fritidsnämnd att tillmötesgå
Salakonstförenings önskemål att donera Lennart Lindbergs "Smidesräcke till före-
ningen. En framställan har därefter gjorts till Salakommun från Gregor Wroblewski,
ledamot i styrelsen för Salakonstförening/Aguelimuséet. Framställan innebär en
förfrågan om Salakommun är beredd att ta hand om verket och placera det på en
värdig plats i kommunen.

Beredning
Bilaga KS2016/204/1, missiv
Bilaga KS2016/204/2, skrivelse från den Socialdemokratiska gruppen i kommun-
styrelsen
Bilaga KS 2016/204/3, beslut i Kultur-och fritidsnämnden Linköpings kommun
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 232

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
ü tacksamt ta emot Lennart Lindbergs konstverk Smidesräcke, som donerats till
Salakonstförening av Linköpings kommun,

ät uppdra till samhällsbyggnadskontoret att i samverkan med Sala konstföre-
ning/Aguelimuséet ta fram lämplig plats för placering av konstverket Smidesräcke
samt

att_vidta åtgärder för att placera Smidesräcke på en lämplig plats i kommunen.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tttacksamt ta emot Lennart Lindbergs konstverk Smidesräcke,som donerats till
Sala konstförening av Linköpings kommun,

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att i samverkan med Sala konstföre-
ning/Aguelimuséet ta fram lämplig plats för placering av konstverket Smidesräcke
Samt

att vidta åtgärder för att placera Smidesräcke på en lämplig plats i kommunen.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret
Sala konstförening/Agueiimiiséet

‘EX-p lbl .E1106
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16521
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1213

Medfinansiering av länsstyrelsens projekt för myggbekämpning,
Nedre Dalälven

[NLEDNING
Nedre Dalälven söker nya projektmedel från Länsstyrelsen för myggbekämpiung

åren 2017-2019. Man gör en förfrågan till Sala kommun om ett medfinansieringsin-
tyg/avsiktsförklaring gällande Inyggbekämpningen.

Beredning
Bilaga KS 2016/206/1, förfrågan
Ledningsutskottets beslut 2016-11-15, § 234

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

g_t_tmedfinansiera myggbekämpningen i Nedre Dalälvsolnrådet med 475.000 kr per
år under åren 2017-2019.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttmedñnansiera myggbekéimpningen i Nedre Dalälvsområdet med 475.000 kr per
år under åren 2017-2019.

Utdmg

Nedre Dalälven, Kölnavägen 25,810 21 Gysinge

ekonomikontoret

Ex p lb l 10¢;-'
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I?(32)
KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1396

§ 177 Oversyn av plantaxa
[NLEDNING
Nuvarande plantaxa antogs av Kommunfullmäktige 2011-OS-30. översynen av plan-
taxan har tre syften. Dels utgör översynen grund förjustering av tidsersättningeii
genom uppräkning med hjälp av SKLzskommunala prisindex [KPI). Dels avser över-
synen att klargöra riktlinjer för arbete med planavgift respektive plankostnadsavtal.
Dessutom föreslår översynen att planavgift tas bort från ett antal planer på lands-
bygden.

Beredning
Bilaga KS2016/210/1, missiv
Bilaga KS2016/210/2, plantaxa

Ledningsutskottets beslut 2016-11-29, § 239

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttanta förslag till ny plantaxa i enlighet med Bilaga KS2016/210/2, med en timer-
sättning om 870 kr, att gälla fr 0 m 2017, samt

att den gamla taxan upphävs.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanta förslag till ny plantaxa i enlighet med Bilaga KS 2016/210/2, med en timer-
sättning om 870 kr, att gälla fr o m 2017,samt

att den gamla taxan upphävs.

Utcirag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka nde  
a.”n.) )-
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I. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IW! KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr2016/1405

§ 178 Omdisponering av medel i investeringsbudget, samhällsbyggnads-
kontoret

Beredning
Bilaga KS 2016/212/1, skrivelse
Ledningsutskottets beslut 2016-11-29, § 241

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

att omdisponera 590 000 kr til] Gatuprogrammet för inköp av konvertering till Geo-

Secma för Arc GIS,varav 345 000 kr från Gata/trafi k Linder Gatuprogrammet och
245 000 kr från Park under Parkprogrammet, samt

a_ttomdisponera 950 000 kr från Gatuprogrammet till gruvans vattensystem och
projekt säkerhetsvåg Storljusen.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att omdisponera 590 000 kr till Gatuprogrammet för inköp av konvertering till Geo-
Secma för Arc GIS,varav 345 000 kr från Gata/trafik under Gatuprogrammet och
245 000 kr från Park Linder Parkprograininet samt

a_ttomdisponera 950 000 kr från Gatuprogrammet till gruvans vattensystem och

projekt sakerhetsväg Storljusen.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret
ekonomikontoret

:;:\:r:",X‘F\)Mal lo
Juster ndes sign _ Utdragsbestyrkande   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 191321
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1294

Avtal om alternativ KAP-KL för frikrets

INLEDNING

Av särskilda frågor KAP-KL, framgår i punkt 1 att mellan en arbetsgivare och en ar-
betstagare får träffas avtal om att annan pensionslösning, helt eller delvis, ska gälla
än vad som följer av KAP-KL för förvaltningschefeller arbetstagare med motsva-
rande funktion, eller annan arbetstagare i särskilt fall.

Beredning
Bilaga KS 2016/215/1, skrivelse
Ledningsutslçottets beslut 2016-11-29, § 244

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttfrikretsen utifrån KHA§ 29 i Sala kommun utgörs av kommunchef, kontorscluefei'

och förhandlingscheñ samt

,m frikretsen erbjuds möjlighet att med arbetsgivaren träffa avtal om annan pens-
ionslösning, så kallad alternativ KAP-KL hos arbetsgivarens pensionsadministratör.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

m frikretsen utifrån KHA § 29 i Sala kommun utgörs av kommunchef, kontorschefer

och förhandlingschef, saint

ü frikretsen erbjuds möjlighet att med arbetsgivaren träffa avtal om annan pens-
ionslösning, så kallad alternativ KAP-KL hos arbetsgivarens pensionsadministratör.

Utdrag

personalkontoret

E1»;-;.p(U1-W’
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(32) KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr2016/1442

§ 180 Utbyggnad av fiberinfrastruktur i Salakommun

INLEDNING
Enligt den nationella bredbandsstrategin är målet att 90% av hushållen och företa-
gen i landet år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
l Sala kommun har vi fattat beslut om målet att 100% av befolkningen ska ha detta.
Sala-Heby Energi AB har fått uppdraget att presentera förslag hur arbetet med ut-
byggnaden av bredband i Sala kommun ska kunna drivas vidare mot detta mål.

Beredning
BilagaKS2016/225/1
Ledningsutskottets beslut 2016-11-29, § 245

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttbilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att skapa förutsättningar för utbyggnad
av snabbt bredband till 100 procent av befolkningen i Salakommun, samt

fluppdra till kommuncheflenny Nolhage att ta fram förslag till ägardirektiv och
bolagsordning samt förslag till finansiering av bolaget.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
bifall till Carola Gunnarssons [C]yrkande.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

ü bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att skapa förutsättningar för utbyggnad
av snabbt bredband till 100 procent av befolkningen i Sala kommun, samt

Quppdra till kommuncheflenny Nolhage att ta fram förslag till ägardirektiv och
bolagsordning samt förslag till finansiering av bolaget.

Utdrag

kommu nchefen

“llülillllâ

luster odlassignf Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21I321
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1406

Förlängt avtal med Företagarcentrum ekonomisk förening

[NLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25 att inrätta ett nytt näringslivskontor från

och med 1 januari 2017 samt att ej teckna något nytt avtal med Företagarceattruin
ekonomisk förening

Beredning
Bilaga KS 2016/216/1, missiv
Ledningsutskottets beslut 2016-11-29, § 247

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttkommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson [C], bemyndigas att förlänga
gällande avtal med Företagarcentrum ekonomisk förening, dock längst till och med
201 7-06-30.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttkommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson [C], bemyndigas att förlänga
gällande avtal med Företagarcentrum ekonomisk förening, dock längst till och med
2017-06-30.

Utdrag

Företagarcentrinn ek.förening

{Exp *Nokia1310
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”(327

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/ 1277

Remiss,Västerås Näringslivsprogram 2017-2022

INLEDNING
Salakommun har getts Inöjlighet att yttra sig över VästeråsNäringslivsprogram
2017-2022.

Beredning
Bilaga KS2016/217/1, remiss
Bilaga KS2016/217/2, näringslivsprogram
Bilaga KS 2016/217/3, yttrande, kommunstyrelsens förvaltning
Ledningsutslçottets beslut 2016-11-29, § 248

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

m avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2016/217/3.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2016/217/3.

Utdrag

Västerås stad, kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23W)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/302

Överenskommelse angående samverkan kring personer med
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroende-
framkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel

INLEDNING
Mellan Landstinget Västmanland och respektive kommun i Västmanlands län har

Överenskommelse angående samverkan kring personer med missbruk eller bero-
ende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller

dopningsmedel antagits. Syftet med överenskommelsen är att personer med miss-

bruk-eller beroendeprobleinatik ska få en jämlik och säker vård samt omsorg med
kontinuitet och delaktighet.

Beredning
Bilaga KS 2016/218/1, överenskommelse
Ledningsutskottets beslut 2016-11-29, § 249

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna överenskommelse mellan Landstinget Västmanland och Sala kommun
angående samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, nar-
kotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

Lttgodkänna överenskommelse mellan Landstinget Västmanland och Sala kommun
angående samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, nar-
kotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Utdrag]

landstinget Västmanland
vård-och omsorg

lax' l)lEÅÖU

Utdragsbestyrkande



i SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W321
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr2016/1410

§ 184 Komplettering i delegationsordning
Beredning
BilagaKS2016/219/1, delegationsbeslut
Leclningsutskottets beslut 2016-11-29, § 250

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tttransportstrateg Kristina Eriksson är delegat för beslut om skolskjuts enligt
skollagen (2010:800) 10 kap. §32 och §40, 11 kap. § 31 och § 39, 19 kap §20, tills
dess att handläggartjänst är tillsatt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

ag transportstrateg Kristina Eriksson är delegat för beslut om skolskjuts enligt
skollagen (2010:800) 10 kap. §32 och §40, 11 kap. § 31 och § 39, 19 kap §20, tills
dess att handläggartjänst är tillsatt.

Utdrag

transportstrateg
kommunjurist

@xi›lbl&0b2

Justüdâes sig t Utdragsbestyrkande
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I SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25I323 KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr2016/1404

§ 185 Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och dessutskott
Beredning
Bilaga KS2016/22 0/1, förslag sammanträdesdagar
Ledningsutskottetsbeslut 2016-11-29,§ 251

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att_fastställa förslag till sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och dess ut-
skott

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa förslag till sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och dess ut-
skott

Utdrag

kontor och nämnder

Juster ndes sig ’ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26W!
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr2016/1413

AvtalonikoHeküvtnnH<iVästnnnuandslän

[NLEDNING
Landstinget i Västmanland tar från och med 1 januari 2017 över det regionala ut-
vecklingsansvaret från länsstyrelsen och bildar det som i dagligt tal kallas region-
kommun. Även landstinget omfattas därmed av lagen (2010:630) om regionalt ut-
vecklingsansvar och kommer att ansvara för upprättande och fastställande av läns-
planer för regional transportinfrastruktur.
överläggning har skett mellan landstingsstyrelsens ordförande och länets kommun-
styrelseordförande.

Beredning
Reviderad Bilaga KS 2016/222/1, avseende avtal kollektivtrafik i Västmanlands län
Ledningsutskottets beslut 2016-1 1-29, § 252

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till iedningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttförlänga befintligt avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län med sex månader,
med möjlighet till förlängning med ytterligare tid om samtliga parter så medger.
Framtagande av nytt avtal ska ske inom den strategiska regionala beredningen där
representanter från alla kommuner och region ingår. Den gemensamma strävan ska
vara att uppnå en överenskommelse senast den 30 juni 2017, samt

a_ttuppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C). att under-
teckna överenskommelsen mellan landstinget Västmanland och länets kommuner

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttförlänga befintligt avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län med sex månader,
med möjlighet till förlängning med ytterligare tid om samtliga parter så medger.
Framtagande av nytt avtal ska ske inom den strategiska regionala beredningen där
representanter från alla kommuner och region ingår. Den gemensamma strävan ska
vara att uppnå en överenskommelse senast den 30 juni 2017, samt

E uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson [C], att under-
teckna överenskommelsen mellan landstinget Västmanland och länets kommuner

Utdrag

landstinget Västmanland

/Esáplol-gora
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL "(32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1433

Ansökan om borgensram

[NLEDNING
Sala-HebyEnergikoncernenmed moderbolagetSala-HebyEnergiAB (556601-
2901] och dotterbolaget Sala-Heby Energi Elnät AB [556181-3675] ansöker om
kommunal borgensrampå 220 miljoner kronor. Syftetär refinansiering av lånavse-
ende tidigare genomförda investeringar och finansiering av kommande investe-
ringar i verksamheterna.

Beredning
Bilaga KS2016/224/1, ansökan om borgensram
Ledningsutskottets beslut 2016-11-29, § 253

jäv
Christer Eriksson (C) och johan Widén [M] deltar ej i ärendets behandling på grund
av jäv.

Michael P B Johansson (M) ersätter Christer Eriksson [C]

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

a_ttbevilja Sala-Heby Energi AB kommunal borgen om 192,5 miljoner kronor, jämte
därpå löpande räntor och kostnader,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
gmta Liten borgensavgift på 0,5% av borgenssumman.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag bevilja Sala-Heby Energi AB kommunal borgen om 192,5 miljoner kronor, jämte
därpå löpande räntor och kostnader, samt

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
ag ta ut en borgensavgift på 0,5% av borgenssumman.

Utdrag

Sala-Heby Energi AB
ekonomikontoret
kommunfiilliiiäktige

bl. j) We
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2353’
KOMMU NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1448

Ekonomi-och verksamhetsstyrning, verksamhetsåret 2017

INLEDNING

Ekonomi-cci] verksamhetsstyrningen är en övergripande styrprocess som galler alla
itämnder. Styrningen anger den yttre ramen för ansvars-och frihetsgrader vilka
:näste kompletteras med ett innehåll i form av Spelregler för' det nämndspecifi ka ar-
betet. Nämnderna ansvarar för att tydliga riktlinjer finns för det nåmndspecifi ka ar-
betet.

Beredning
Bilaga KS2016/225/1, ekonomi-och verksamhetsstyrning

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att komnmnstyrelsen beslutar

a_ttfastställa riktlinjer för ekonomi-och verksamhetsstyrning, verksamhetsåret 2017
i enlighet med bilaga KS2016/225/1.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa riktlinjer för ekonomi-och verksamhetsstyrning, verksamhetsåret 2017
i enlighet med bilaga KS2016/225/1.

Utdrag

ekonotnikontoret
övriga kontor

l
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 291321
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1375

Yttrande över remiss om ansökan om bekämpning av larver och
översvämningsmygg under 2017 i Nedre Dalälven

INLEDNING
Naturvårdsverket bereder en ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB om be-
kämpning av larver av översvämningsmygg under 2017 i områden kring Nedre

Dalälven. Sala kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter.

Beredning
Bilaga KS2016/226/1, missiv remiss
Bilaga KS2016/226/2, ansökan
Bilaga KS2016/226/3, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS2016/226/3.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS2016/226/3.

Utdrag

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm

Exp1010"?
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3062?
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Dnr 2016/1298

Yttrande över remiss -Regional Digital Agenda för Västmanlands
län

[NLEDNING

Länsstyrelsenoch landstinget i Västmanland,hari bred samverkanmed länetsaktö-
rer tagit fram ett förslag till en strategi för hur man i länet ska bidra till genomföran-
det av den nationella digitala agendan, samt hur man ska verka för att uppnå :nål-
sättningen om ett Västmanland där tillgängliga digitala tjänster Inöjliggör ett enklare
liv för alla på lika villkor.
Strategidokumentet Regional digital agenda för Västmanland utgör den gemen-
samma ansatsen i länet, där kommuner, länsstyrelse och landsting undertecknar och

övriga aktörer i länet ges möjlighet att vara signatärer.

Beredning
Bilaga KS2016/227/1, missiv
Bilaga KS2016/227/2, remiss Regional Digital Agenda
Bilaga KS 2016/227/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_tthänskjuta remissyttrandet över Regional Digital Agenda för Västmanlands län till
sammanträdet med kommunstyrelsens ledningsutskott den 19 december 2016, för
beslut.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tthänskjuta remissyttrandet över Regional Digital Agenda för Västmanlands län till
sammanträdet med kommunstyrelsens ledningsutskott den 19 december 2016, för
beslut.

Utdragsbestyrkande
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31132*
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

§ 191 Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 15 november och 29 no-
vember 2016 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt för-
tecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS2016/223/1.

Juséran ‘gs sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Avslutning
0rd förande Carola Gunnarsson [C] tackar' kommunstyrelsens ledamöter och ersät-

tare samt tjänstemän för ett bra samarbete under det gångna året och önskar alla en

God jul och ett Gott nytt år.

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

Utdragsbestyrkande
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