
SALA
KOMMUN 

Platsoch tid

Närvarande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslagsuppsätta nde

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

'iii-ä'sei1Ei"'{17lina?

‘ ‘x/QKUL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-03-02

GustafAdolfssalen, kl 13.30-14.45

Se sidan 2

HannaWestman[SBÃ]

    
Carola Gunnarsson C) \

_/
K//é?2v:z7/z/
HannaWestman(SBA)

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2017-03-02

2017-03-06 Datum föranslags nedtagande

Kommunstyrelsens förvaltning

2017-03-28

1 (14)



 l SALA
KOMMUN

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Tjä nstgöra nde ersättare

Närvarande ersättare

Övrigadeltagare

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL N14!
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
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Carola Gunnarsson (C), ordförande
Gustaf Eriksson (C)
Peter Molin [M]
Hanna Westman (SBA), förste vice ordförande
Ulrika Spårebo(S),andre vice ordförande
Per-Olov Rapp [S]
Camilla Runerås (S)

Anders Dahlström [S]
Ingela Kilholm Lindström [MP]
Magnus Edman [SD]

Anders Wigelsbo [C] ersätter Christer Eriksson [C]
Michael PBJohansson [M] ersätter Fredrik Larsson [M]
Bo Kihlström (S) ersätter Johanna Ritvad0tte1'[V)

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

Hans Eriksson, Sala [BK
Hans Olov Larsson, Sala IBK
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-03-02

Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttföljande ärende kompletteras dagens föredragningslista

Marköverlåtelse del av Löparen 6, Löparen 7 och Löparen 9

Utdragsbestyrka nde

4(14)
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Sammanträdesdatum

2017-03-02

Dnr 2017/188

Ansökan om bidrag till Innebandyklubben Sala (IBK Sala), Sala
Outdoor Cup 2017

INLEDNING
Innebandyklubben Sala (IBK Sala] planerar ett större arrangemang, SalaOutdoor

Cup i slutet av juni 2017. Inbjudan vänder sig till såväl :rationella som internation-
ella deltagare. Ett viktigt inslag i arrangemanget är ett upplägg för rullstolsinne-

bandy med såväl uppvisning som prova-på-aktiviteter.
IBK Sala har lämnat en ansökan till kommunstyrelsen om ett bidrag på 150 000-

200 000 kr för att täcka utgifter som marknadsföring, hyra av Lärkan, hyra av tak

och golv.

Beredning

Bilaga KS2017/48/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS2017/48/2, e-post från Hans Eriksson, ordförande IBK Sala
Bilaga KS2017/48/3, ansökan från IBK Sala

Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, §49

Hans Eriksson och Hans Olov Larsson, IBK Sala informerar om arrangemanget.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanslå 150 000 kr som marknadsföringsbidrag till Innebandyklubben Sala [IBK

Sala), för genomförande av Sala Outdoor Cup, att täckas ur eget kapital.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanslå 150 000 kr som Inarknadsföringsbidrag till Innebandyklubben Sala (IBK

Sala), för genomförande av Sala Outdoor Cup, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

Innebandyklubben Sala [IBK Sala]
Ekonomikontoret,
Mirjam Olsson

Exp H0503)
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL alla)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-03-02

Dnr 2017/208

Riktlinjer för användande av verk som Sala kommun har upphovs-
rätt till

INLEDNING
Salakommun har fått överta upphovsrätten för endel av deverk somskänktstill
kommunen - fotografier, glasplåtar, negativ och filmer. I dessa fall har avtal skrivits.
Sala kommun har även en del skänkta fotografier, glasplâtar, negativ och filmer som
man inte har upphovsrätt till. För en del av dessa har upphovsrätten Lipphört och de
kan därför användas fritt.

Beredning
Bilaga KS2017/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2017/41/2, riktlinjer för användande av verk som Sala kommun har upp-
hovsrätt till
Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 41

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinjer för användande av verk som Sala kommun har upphovsrätt
till i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2017/41/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

Ltt fastställa riktlinjer för användande av verk som Sala kommun har upphovsrätt
till i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS2017/41/2.

Utdrag

Kommunarkivarie

Administrativa enheten,
Marie Öhlund

ExpH0303
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-03-02

Dnr2017/209

Förslag strategiskt inspel 2018 för kommunstyrelsens verksam-
heter och Överförmyndare

[NLEDNING
Skeenden i omvärlden påverkar idag förhållanden i kommunerna i allt snabbare
takt. Det förväntas från andra myndigheter' men också medborgare och näringsliv
att kommunen har resurser och kompetens för att hantera nuläget men också för att
förbereda organisationen för framtiden Kommunen som organisation behöver
snabbt kunna ställa om för att möta nya behov.
Kommunens uppdrag levereras i form av service och tjänster av organisationens
medarbetare. Det har under flera år pekats på kommande problem med personal-
och kompetensförsörjning. Det strategiska inspelet från flera av kommunstyrelsens
verksamheter visar att problematiken med personal och kompetensförsörjning är
en realiteti dag.

Beredning
Bilaga KS2017/44/1, förslag strategiskt inspel 2018 kommunstyrelsens verksam-
heter
Bilaga KS 2017/44/2, förslag strategiskt inspel 2018 Överförmyndaren

Ledningsntskottets beslut 2017-02-14, § 45

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslagatt kommunstyrelsenbeslutar
a_ttöverlämna förslag till strategiskt inspel 2018 för kommunstyrelsens verksam-
heter och Överförmyndare till kommunstyrelsen för behandling av budgetdirektiv.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttöverlämna förslag till strategiskt inspel 2018 för kommunstyrelsens verksam-
heter och Överförmyndare till kommunstyrelsen för behandling av budgetdirektiv.

Utdragsbestyrka nde

//%»/



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL WU

wt KOMMUNSTYRELSEN KOMMUN Sammanträdesdatum
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Dnr 2016/209

§44 Redovisning av intern kontroll 2016 för kommunstyrelsens verk-
samheter

INLEDNING
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom-
mun ska nämnder och styrelser varje är 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. Rapport lämnas med beskrivning och
resultat av det som kontrollerades under 2016 i kommunstyrelsens verksamheter.

Beredning
Bilaga KS2017/45/1, intern kontrollplan kommunstyrelsens verksamheter 2016-
rapport ärsbokslut
Bilaga KS 201/45/2, intern kontrollplan Överförmyndaren 2016-rapport årsbokslut

Ledningsutskottets beslut 2017-02-14, § 46

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_t_tgodkänna genomförd intern kontroll för 2016 avseende kommunstyrelsens verk-

samheter.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna genomförd intern kontroll för 2016 avseende kommunstyrelsens verk-

samheter.

Utdrag

Kommunstyrelsens förvaltning,

Jenny Nolhage

Ekonomikontoret.

Mirjam Olsson

oslå/xp Ho '13/,

Just rgn es ign W Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-02

Dnr2017/210

Bidrag till Brottsofferjourens verksamhet

INLEDNING

Brottsofferjouren är en ideell organisation som finns över hela landet och som arbe-
tar för att alla brottsdrabbade skall få det stöd som de har rätt till . Brottsofferjouren
Sala-Heby är den lokala verksamheten inom Brottsofferjouren Sverige som finns till
Förpersoner som bor i Sala och Heby kommuner. Brottsofferjouren Sala-Heby har
sökt ekonomiskt bidrag för 2017.

Beredning
Bilaga KS2017/49/1, ansökan från Brottsofferjouren

Ledningsutslçottets beslut 2017-02-14, § 50

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
ag anslå 44 612 kr till Brottsofferjouren Sala-Heby för verksamhetsåret 2017, att
anvisas ur eget kapital.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

Ltt anslå 44 612 kr till Brottsofferjouren Sala-Heby för verksamhetsåret 2017, att

anvisas ur eget kapital.

Utdrag

Brottsofferjouren Sala-Heby
Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

l lll?) 07-3

Utdragsbestyrkande
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Dnr2015/450

§ 46 Detaljplan för Ransta skola; beslut om godkännande och anta-
gande

INLEDNING
Syftet med planen är att möjliggöra nya kommunala skolbyggnader som ersätter

Ransta skolas och förskolas lokaler som har bedömts som uttjänta.
Byggnaden ska utöver skoläxitlaxxiål,även utföras för att kunna tjäna som en mötes-

plats för invånarna i Ransta och vara anpassad till vissa aktiviteter i bygden

Beredning
Bilaga KS2017/54/1, Litlåtande
BilagaKS2017/54/2, plan-ochgenomförandebeskrivning
Bilaga KS2017/54/3, plankarta

Ledningsutskottets beslut 2017-02-20, § 57

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
LH godkänna Lltlätande och detaljplan för Ransta skola i enlighet med Bilagor KS
2017/54/1-3, samt
g hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta (Ietaljplan för Ranstaskolai
enlighet med Bilagor KS2017/54/1-3.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna utlåtande och detaljplan för Ransta skola i enlighet med Bilagor KS

2017/54/1-3, samt
a_tthemstälia att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ransta skola i

enlighet med Bilagor KS2017/54/1-3.

Utdrag

Plan-och Utvecklingsenheten

Kommunfullmäktige

tkr) H075077)

Juste dfigsign Utdragsbestyrkande

,Äfrt/
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Dnr2015/232

Detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen; beslut om
godkännande och antagande
INLEDNING
Detaljplanens syfte är att bygga vidare på Salas innerstadskvarter i Östra kvarteren

och Silvervallen enligt den fördjupade översiktsplanen för Sala stad och enligt den
idétävling om småstad i den nordiska träbyggnadstraditionen som genomfördes

2015

Beredning
Reviderad Bilaga KS 2017/55/1, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS2017/55/2, utlåtande
Reviderad Bilaga KS 2017/55/3, plankarta
Bilaga KS 2017/55/4, samrådshandlingar, bilaga typritningar

Ledningsutskottets beslut 2017-02-20, § 58

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna utlåtande och detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen i
enlighet med reviderade Bilagor KS 2017/55/1-4, samt
a_tthemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Östra

kvarteren och Silvervallen i enlighet med reviderade Bilagor KS 2017/55/1-4.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utlåtande och detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen i

enlighet med reviderade Bilagor KS 2017/55/1-4, samt
a_tthemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Östra

kvarteren och Silvervallen i enlighet med reviderade Bilagor KS 2017/55/1-4.

Protokollsanteckning
Ulrika Spårebo (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås [S], Anders Dahlström (S)

och Bo Kihlström [S] lämnar in protokollsantecknirxg, se bilaga.

Utdrag

Plan-och Utvecklingsenheten

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
dy/
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Dnr 2017/255

Utökning av investeringsram för Räddningstjänsten

[NLEDNING

Skrivelse har inkommit från Räddningstjänsten med önskemål att utöka investe-
ringsram för 2017. Den summa som i den senaste investeringsplaiien upptogs för
Räddningstjänstens behov för 2017 var 3 130 000 kr, tillsammans med förslag på
nytt anslag om 160 000 kr.
[arbetet med budget 2017 blev Räddningstjänstens investeringsbehov, genom ett
förbiseeude satt till 300 000 kr, vilket innebär att planerade investeringar inte kan
genomföras. En ytterligare komplicerande faktorär att priset för en tankbil har stigit
med 300 000 kr, varför Räddningstjänstens sammanlagda investeringsbehov för
2017 stiger till 3 500 000 kr.

Beredning
Bilaga KS 2017/56/1, skrivelse från RäddningschefGöran Cederholm

Ledningsutskottets beslut 2017-02-20, § 59

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttutöka Kommunstyrelsen/ Räddningstjänstens investeringsram för 2017 med yt-

terligare 3 200 000 kr till totalt 3 S00 000 kr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttutöka Kommunstyrelsen/ Räddningstjänstens investeringsram för 2017 med yt-

terligare 3200 000 kr till totalt 3 S00 000 kr.

Utdrag

Kom munfullmäktige

   
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/284

Marköverlätelse del av Löparen 6, Löparen 7 och Löparen 9
[NLEDNING
KIAB har tidigt i detaljplaneprocessen för Östra kvarteren visat intresse för Löparen
6, Löparen 7 och Löparen 9.
Överlåtelsen avser kvartersmarken med en avgränsning av Löparen 6 samt Löparen
7 och Löparen 9.
Ny framtagen detaljplan anger avgränsningen mellan kvarters och allmän
plats/mark där del av Löparen 6 blir ny lokalgata. Bergsmansgatan blir förlängd och
mynnar ut i Bergslagsgatan.

Beredning
Bilaga KS2017/61/1, skrivelse från Anders Dahlberg, Plan-och Utvecklingsenheten
Bilaga KS2017/61/2, marköverlåtelseavtal
Bilaga KS2017/61/3, karta över fastigheterna Löparen
Bilaga KS2017/61/4, plankarta

Ledningsutskottets beslut 2017-02-27, § 64

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
g överlåta fastigheterna Löparen 7, Löparen 9 samt del av Löparen 6 för ett pris av
6 942 000 kr till JHCSÖst AB, orgnr 559066-4347, samt
a_ttmarköverlåtelseavtal undertecknas av kommunstyrelsens ordförande,
Carola Gunnarsson (C).

Ulrika Spårebo[S] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag, samt som tilläggsyrkande
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_tti marköverlåtelseavtal under § 1 lägga till att för avtalet gäller riktlinjer för mar-
kanvisning för Sala kommun, punkt 2.3 Gemensamma villkor för markanvisning.

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

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ä: överlåta fastigheternaLöparen7, Löparen9 samtdel av Löparen6 för ett pris av
6 942 000 kr till JHCSÖstAB,orgnr 559066-4347,samt
g reviderat marköverlåtelseavtal undertecknas av kommunstyrelsens ordförande,

Carola Gunnarsson (C).

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 50 Ärenden avgjorda med stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 14 februari 2017 samt
20 februari 2017 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt för-
tecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS2017/59/1.

Justera de sign Utdragsbestyrkande
z' l
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Protokollsanteckning

Detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen; beslut om godkännande och antagande

KS§ 58

Vi socialdemokrater anser att kommunen snarast måste hitta en lösning med företaget Max

Hamburgerrestauranger AB om en annan markanvisning än den som de har idag.


