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KOMMU NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-08-17

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter CarolaGunnarsson[C],ordförande
Christer Eriksson [C]
Gustaf Eriksson [C]
Peter Molin [M] ej § 126 på grund av jäv
Michael PBjohansson [M]
Hanna Westman (SBA), förste vice ordförande
Ulrika Spårebo [S], andre vice ordförande
Per-Olov Rapp [S]
Camilla Runerås [S]
Anders Dahlström [S]
Johanna Ritvadotter [V]
Magnus Edman [SD]

Tjänstgörandeersättare Bo Kihlström [S] ersätter Ingela Kilholm Lindström [MP]
johan Widén [M] ersätter Peter Molin [M], ej § 126 på grund av jäv

Närvarandeersättare Anders Wigelsbo [C]
Lars Alderfors [L]
Sickan Palm [KD]
johan Widén [M]
Tomas Bergling (M)
MagnusEriksson[SBÄ]
Magnus Nordlund [S]
Marie Berglind [Fl]
Raggejagero [SD]
Louise Eriksson [SD]

Övrigadeltagare Mats Hedman, näringslivschef

Marie johansson, lT-chef

jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum

2017-08-17

§ 118 Presentation av näringslivschef
INLEDNING
Sala kommunsnye näringslivschef Mats Hedman ger en presentation av sig själv.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Justefrandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(17)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-08-17

Dnr2014/428

Detaljplan för Disponenten 1; beslut om godkännande och anta»
gande
[NLEDNING
Detaljplan för Disponenten 1 har under tiden 2017-04-26-2017-05-26 varit utsänd
för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala nämnder med
flera. Under denna tid fanns även detaljplaneförslaget tillgängligti Rädhusets entré
och på kommunens hemsida.

Beredning
Bilaga KS201 7/137/1, utlåtande

Ledningsutskottets beslut 2017-06-27, § 151

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
at_tgodkänna utlåtandet och detaljplanen för Disponenten 1 i enlighet med Bilaga KS
2017/137/1, samt
a_tthemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Disponenten 1 i
enlighet med Bilaga KS 2017/137/1.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utlåtandet och detaljplanen för Disponenten 1 i enlighet med Bilaga KS
2017/137/1, samt
ag hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Disponenten 1 i
enlighet med Bilaga KS 2017/137/1.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-08-17

Dnr 2014/340

Förslag till Riktlinje för kemikalier i skola och förskola
INLEDNING
Kommunstyrelsenbeslutade2015-09-08,§ 151,att uppdra åt dåvarandetekniska
kontoret att leda arbetet med att ta fram Riktlinjer för upphandling av material till
skolaochförskola,med målet att uppnåengiftfri ochhållbar förskola ochskola.

Beredning

Bilaga KS2017/140/1, missiv
Bilaga KS2017/140/2, Riktlinje för kemikalier i förskola och skola

Ledningsutskottets beslut 2017-06-27, § 154.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta Riktlinje för kemikalier i skolaochförskolai enlighet med BilagaKS
2017/140/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje för kemikalier i skola och förskola i enlighet med Bilaga KS
2017/140/2.

Utdrag
Samhällsbyggnadskontoret
Barn-och utbildning
Administrativa enheten,
MarieÖhlund

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2017/812

Uppsägning av avtal med Salberga Fastighetsförvaltning AB
INLEDNING

Sedan 2008 bedriver Sala kommun fastighetsförvaltning åt Salberga fastighetsför-

valtning AB. Genom avtalet säljer kommunen en tjänst som det privata näringslivet
kan tillhandahålla.

Beredning
Bilaga KS 2017/142/1, missiv

Bilaga KS 2017/142/2, skrivelse
Bilaga KS 2017/142/3, kopia avtal

Ledningsutskottets beslut 2017-06-27, §158

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till Iedningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
g säga upp avtalet med Salberga fastighetsförvaltning AB från och med den

1 januari 2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

g säga upp avtalet med Salberga fastighetsförvaltning ABfrån och med den
1 januari 2019.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,
Anton Sjöberg

Åsa Eriksson

Utdragsbestyrka nde
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Dnr 2017/668

Ombudgetering av kapitaltjänst och investeringsmedel för bred-
band
[NLEDNING

Tidigare har bredbandsfrågorna hanterats av Plan-och utvecklingsenheten och alla

kostnader och investeringar har budgeterats till enheten.

Sedan en tid tillbaka hanteras bredbandsfrågorna av en nyanstålld medarbetare som

arbetar som samhällsplanerare med bredbandsinriktning och som organisatoriskt

är placerad direkt under kontorschef för Samhällsbyggnadskontoret.

Beredning
Bilaga KS 201 7/143/1, skrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-06-27, § 159.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottet forslag att kommunstyrelsen beslutar

ag ombudgetera kapitaltjånsten på 988 000 kronor från Plan-och utvecklingsenhet-
ens budget till Samhållsbyggnadskontorets chefs budget för "staben", samt

an ombudgetera investeringsbudget på totalt 7 239 000 kronor från Plan-och ut-

vecklingsprogrammet till kontorschefsprogrammet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttombudgetera kapitaltjänsten på 988 000 kronor från Plan-och utvecklingsenhet-

ens budget till Samhällsbyggnadskontorets chefs budget för "staben", samt

a_ttombudgetera investeringsbudget på totalt 7 239 000 kronor från Plan-och ut-

veckiingsprogrammet till kontorschefsprogrammet.

Utdrag

Samhållsbyggnadskontoret,
Anders Almroth

Lena Steffner

Ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-08-17

Dnr2017/823

Ramöverflyttning personalhandläggare Vård och Omsorg
INLEDNING

l tidigare inriktningsbeslut har kommunfullmäktige angett ett uppdrag att centrali-
sera vissa stabsresurser som HR och ekonom. Avsikten är att Salakommun är en
förvaltning där ett gemensamt synsätt och arbetssätt ska prägla arbetet med per-
sonalfrågorochekonomi.

Beredning
Bilaga KS2017/144/1, skrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-06-27, § 160.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
att omfördela ram med 615 000 kronor från vård-och omsorgsnämnden tillkom-
munstyrelsen, gällande finansiering av personalhandläggare.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttomfördela ram med 615 000 kronor från vård-och omsorgsnämnden till kom-
munstyrelsen, gällande finansiering av personalhandläggare.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-08-17

Dnr2017/834

Revidering i kommunstyrelsens delegationsordning
INLEDNING

Kommunstyrelsen antog den 7 juni 2017, § 104, Riktlinje för särskild kollektivtrafik

i Sala kommun samt § 105, Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transpor-

ter Sala kommun. Som en följd av detta behöver delegationsordning för beslut om

skolskjuts ändras.

Beredning

Bilaga KS2017/145/1, skrivelse från plan-och utvecklingsenheten

Ledningsutskottets beslut 2017-06-27, § 161

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till ändring av delegationsordning för beslut om skolskjuts i enlighet

med Bilaga KS 2017/145/1.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta förslag till ändring av delegationsordning för beslut om skolskjuts i enlighet

med Bilaga KS2017/145/1,

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning, kontor

kommunjurist

registrator

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/970

Beslut om godkännande av VafabMiljö Kommunalförbunds årsre-
dovisning 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
INLEDNING
VafabMiljö Kommunalförbund är bildat av medlemskommunerna i Västmanlands
län samt Heby och Enköpings kommuner.

VafabMiljö Kommunalförbund har bland annat i uppdrag att behandla medlems-

kommunernashushållsavfall samt ett ansvar att enligt Miljöbalken utöva tillsyn, ta

fram renhållningsstadgor. besluta om taxor och avgifter.

Beredning
Bilaga KS2017/146/1, revisionsberättelse för år 2016

Bilaga KS2017/146/2, revisionsrapport 2016

Bilaga KS2017/146/3, årsredovisning 2016

Ledningsutskottets beslut 2017-06-27, § 162

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
gg hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2017

för beslut.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_tthänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2017

för beslut.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr2017/875

Ansökan om ekonomiskt stöd till BufffVästmanlands verksamheti
Sala

[NLEDNING

Bufff Västmanland, Barn och Ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, söker

ekonomiskt stöd av Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS2017/148/1, Ansökan från Buff Västmanland

Bilaga KS2017/148/2, Verksamhetsberättelse 2016

Ledningsutskottets beslut 2017-08-08, § 171

jäv
Peter Molin (M) deltar ej i ärendets beredning på grund av jäv.

Johan Widén [M] ersätter Peter Molin (M).

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

att bevilja 30.000kronor till Bufff Västmanlandsverksamheti Salaatt täckasinom
kommunstyrelsensram.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

Ltt bevilja 30.000 kronor till Bufff Västmanlands verksamhet i Sala att täckas inom

kommunstyrelsens ram.

Utdrag

Bufff Västmanland, Ekebygatan 3, 733 30 Sala
ekonomikontoret,
Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-08-17

Dnr2017/905

Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer, Västmanland 2017-2020
INLEDNING
Länsstyrelsen i Västmanlands län har på uppdrag av regeringen tagit fram en reg-
ional strategi för myndighetssamverkan mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära

relationer. Länets kommuner, Polisområde Västmanland, kriminalvården, Åklagar-
kammaren i Västerås samt Region Västmanland har i samverkan tagit fram strate-

gm.

Beredning

Bilaga KS2017/149/1, missiv
Bilaga KS 2017/149/2, Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvin-

nor och våld i nära relationer, Västmanlands län 2017-2020
Bilaga KS2017/149/3, strategi för myndighetssannverkan, nio insatsområdert
Bilaga KS2017/149/4, styrgrupp våld Västmanland 2017 samt regional samver-

kansgrupp för kvinnofrid 2017

Ledningsutskottets beslut 2017-08-08, § 172

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttställa sig bakom Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor

och våld i nära relationer Västmanland 2017-2020, samt
a_ttverka för att intentionerna i strategin implementeras inom ramen för kommu-

nens ordinarie verksamhet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

g ställa sig bakom Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor

och våld i nära relationer Västmanland 2017-2020, samt
ajg verka för att intentionerna i strategin implementeras inom ramen för kommu-
nens ordinarie verksamhet.

Utdrag

Länsstyrelsen Västmanland, Social Hållbarhet, 721 86 Västerås
kommunchef

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14I“)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-08-17

Dnr 2016/1413

Förslag till avtal om kollektivtrafik mellan Region Västmanland
och länets kommuner
INLEDNING
Tidigare avtal om kollektivtrafiken i länet träddei kraft den 1 januari 2012, i sam-
band med den nya kollektivtrafiklagen. Avtalet hade en skrivning som innebar att

vid en eventuell regionbildning skulle avtalet Lipphöra per automatik. Under våren
2017 har därför avtalet uppdaterats och i vissa delar förtydligats. Avtalets skriv-
ningar och slutliga innehåll har beretts och godkänts av den Strategiska regionala
beredningen vid dess möte den 2 juni 2017.

Beredning
Bilaga KS 2017/150/1, förslag till besluti Regionstyrelsen

Bilaga KS 2017/150/2, avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län

Ledningsutskottets beslut 2017-08-08, § 173

Kommuncheflenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt teckna avtal om kollektivtrafik mellan Region Västmanland och Sala kommun i

enlighet med Bilaga KS 2017/150/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttteckna avtal om kollektivtrafik mellan Region Västmanland och Sala kommun i
enlighet med Bilaga KS 2017/150/2.

Utdmg

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-08-17

Dnr2017/712

Yttrande över revisionsrapport -övergripande säkerhetsgransk-
ning av kommunens säkerhet avseendeexternt och internt datain-
trång
INLEDNING
Påuppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salakommun har PwCgranskat sä-

kerheten avseendeextern och internt dataintrång,främst i form av interna riktlinjer
och styrdokument.

Beredning
Handlingar delas ut vid sammanträdet.
Ledningsutskottets beslut 201 7-08-08, § 174

lT-chefMarie Johansson och kommuncheflenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_ttavge yttrande över revisionsrapport angående Övergripande säkerhetsgransk-
ning av kommunens säkerhet avseende externt och internt dataintrång i enlighet
med handling i ärende Dnr 2017/712.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
bifall till CarolaGunnarssonsyrkande medtilläggatt genomförandeplanenredovi-
sas för kommunstyrelsen och att en löpande rapportering till kommunstyrelsen sker
utifrån framtagen genomförandeplan.

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till Ulrika Spårebos(S) tilläggsyrkande.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande över revisionsrapport angående övergripande säkerhetsgransk-
ning av kommunens säkerhet avseende externt och internt dataintrång i enlighet
medhandling i ärendeDnr 2017/712, samt

ä: genomförandeplanen redovisas för kommunstyrelsen och att en löpande rappor-
tering till kommunstyrelsen sker utifrån framtagen genomförandeplan.

Utdrag

revisionen

lT-chef
kommunchef

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 151171
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-08-17

Dnr 2017/688

Ansökan om bidrag till genomförande av Fyrverkerimusikfestiva-
len i Sala 2017
INLEDNING

Ansökan har inkommit till kommunstyrelsen i Salafrån styrelsen för Sala Blåsorkes-
ter om ett ekonomiskt stöd på 130.000 kronor till årets Fyrverkerimusikfestival i

Sala den 2 september 2017.

Beredning
Bilaga KS 201 7/152/1, ansökan

Ledningsutskottets beslut 2017-08-08, § 176

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanvisa 130.000 kronor för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala
den 2 september 2017, att täckas inom befintlig ram.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisa 130.000 kronor för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala
den 2 september 2017, att täckas inom befintlig ram.

Utdrag

Sala Blåsorkester

kommunstyrelsens förvaltning,

Jenny Nolhage
Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande
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c ) KOMMUNSTYRELSEN66 SALA

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-08-17

§ 131 Ärenden avgjorda med stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 27 juni 2017
och 8 augusti 2017 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt

förtecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2017/153/1.

Justerandes sign_; Utdragsbestyrkande
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