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Sammanträdesdatum
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Per-Olov Rapp (S)
Ulrika Spåreho (S)
Amanda Lindblad (S) kl13.55-15.50, § 71-104
Alette Marie Lindgren (S)
Hanna Westman (SBÄ), ej§ 85 på grund av jäv
Gunnel Söderström (V)
Monica Fahrman (MP)
Carola Gunnarsson (C)
Elisabet Pettersson (C)
Peter Molin (M)
Michael PB Johansson (M)
Lars Al derfors (FP)
Eva Axelsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Alaittin Temur (S) ersätter Glenn Andersson (S)
Christer Gustafsson (C) ersätter Christer Eriksson (C)
Bo Kihlström (S) ersätter Amanda Lindblad (S) § 67-70
Magnus Eriksson (SBÄ) ersätter Hanna Westman (SBÄ) § 85

Närvarande ersättare

Bo Kihlström (S)
Kristina Nyberg (S)
Viktor Kärvinge (S)
Magnus Eriksson (SBÄ)
Johanna Ritvadatter (V)
Christer Gustafsson (C)
Håkan Aspenbom (FP)
Allan Westin (M)
Andreas Weiborn (M), kl13.55-15.50
Ragge Jagera (SD)

Övriga deltagare

Jenny Nolhage, kommunchef
Silvana Enelo-Jansson, chefför medborgarkontoret
Roger Nilsson, chefför kultur- och fritidskontoret
Kristina Eriksson, transportstrateg
Lennart Björk, ekonomichef
Anna Cedervång, redovisningsekonom
Inger Lindström, controller
Jill Ro os, kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

§ 67

Ordningsfråga
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att dagens föredragningslista kompletteras med

Justerandes sign

•

Fråga från Eva Axelsson till kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp
(S), samt

•

Information om extra ledningsutskott i samband med beslut om RUP.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

DSALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/155

§68

Remiss från Landstinget Västmanland om Regional Kulturplan för
Västmanland län 2015-2018
INLEDNING
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Regional Kulturplan
2015-2018.

Beredning
Bilaga KS 2014/99/1, yttrande
Bilaga KS 2014/99/2, remiss från Landstinget Västmanland
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2014-03-20, § 16
Bilaga KS 2014/99/3, skrivelse från Alliansen
Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att till Landstinget Västmanland yttra sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS
2014/99/1.
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag, dock med tilläggsyrkanden under
punkterna 3. Kulturpolitiska utgångspunkter, 3.2 Regional kulturpolitisk vision och
målområden, 4. Kulturpolitiskt prioriterade utvecklingsområden 2015-2018, 6. Samverkan och mötesplatser samt 7. Gemensamma perspektiv, i enlighet med Alliansens
förslag, Bilaga KS 2014/99/3.
Per-Olov Rapp (S) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar
bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsutskottets förslag och finner
förslaget bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden
och finner tilläggsyrkandena bifallna.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att till Landstinget Västmanland yttra sig i enlighet med skrivelse, Reviderad Bilaga
KS 2014/99/1.

Utdrag

Landstinget Västmanland
kultur- och fritidsutskottetjkultur- och fritidskontoret

--

t:::-- X::p
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Mi
sALA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/500

§ 69

Remiss från Trafikverket om åtgärdsprogram enligt omgivningsbullerdirektivet
INLEDNING
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över Trafikverkets åtgärdsprogram enligt 12 §Förordningen (2004:675) om omgivningshull er. De områden som berörs i
Sala är Uppsalarondellen och Tomtakorset

Beredning
Bilaga KS 2014/100/1, yttrande
Bilaga KS 2014/100/2, remiss
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-03-25, § 25
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
all uppmärksamma Trafikverket om att bullerproblematiken vid Särskogsleden i
Sala kommun ej omfattas av detta åtgärdsprogram, men är ett kvarstående problem
för Sala kommun,
all Sala kommun ej i övrigt har något att erinra mot Trafikverkets åtgärdsprogram
om omgivnings buller.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
all uppmärksamma Trafikverket om att bullerproblematiken vid Särskogsleden i
Sala kommun ej omfattas av detta åtgärdsprogram, men är ett kvarstående problem
för Sala kommun,
all Sala kommun ej i övrigt har något att erinra mot Trafikverkets åtgärdsprogram
om omgivnings buller.

Utdrag

Trafikverket
samhällsbyggnadsutskottet
kommunstyrelsens förvaltning,
samhällsbyggnadskontoret

F:r:1 J.o;iftt/16
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/589

§ 70

Etisk kod för förtroendevalda i Sala kommun
INLEDNING
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Johansson har fått uppdraget att tillsammans med fullmäktiges partigruppledare ta fram ett program om etisk kod.

Beredning
Bilaga KS 2014/101/1, missiv
Bilaga KS 2014/101/2, förslag till Etisk kod
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att korta ned/revidera förslag till Etisk kod, så förslaget blir mer tydligt och konkret.
Gunnel Söderström (V) yrkar
bifall till Carola Gunnarssons yrkande.
Proposition
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
ärendet ska återremitteras.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att korta ned/revidera förslag till Etisk kod, så förslaget blir mer tydligt och konkret.

Utdrag
kommunstyrelsens ordförande
kommunfullmäktiges ordförande

/!xl
Justerandes sign

2rJ/lft1f.!16
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/433

§71

Bemyndigande att teckna firma
INLEDNING
Nytt bemyndigande med anledning personalförändringar på ekonomikontoret

Beredning
Bilaga KS 2014/67/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret
Ledningsutskottets beslut 2014-03-25, § 67.
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
;m, med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2013, § 226, bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma:
Lennart Björk
ekonomichef
Inger Lindström
controller
Anna Cedervång
redovisningsekonom
Inger Delibeck
ekonomihandläggare
Ulla Wahlström
ekonomihandläggare
Daniel Ahlin ekonomihandläggare
Helena Lindqvist
ekonomihandläggare
Jens Johansson
ekonom
ekonomisekreterare
Eva Johansson
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

;m, med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2013, § 226, bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma:
Lennart Björk
Inger Lindström
Anna Cedervång
Inger Dellbeck
Ulla Wahlström
Daniel Ahlin
Helena Lindqvist
Jens Johansson
Eva Johansson

ekonomichef
controller
redovisningsekonom
ekonomihandläggare
ekonomihandläggare
ekonomihandläggare
ekonomihandläggare
ekonom
ekonomisekreterare

Utdrag
kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret Exf' 20/1/Ci.f/6;
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/448

§72

Lokalutredning
INLEDNING
INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-04, § 164, att uppdra till kommunstyrelsens
förvaltning att presentera förslag till hur förvaltningarnas verksamheter kan omdisponeras lokalmässigt för ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet
att försälja fastigheter som ej behövs för kommunens verksamheter.

Beredning
Bilaga KS 2014/70/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska
kontoret
Ledningsutskottets beslut 2014-03-25, § 70.
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att avveckla kostsamma externa lokaler och hyresavtal om berörda verksamheter
kan inrymmas i kommunens egna fastigheter och till en lägre kostnad,
att försälja de i lokalutredningen upptagna fastigheterna Rektorn 4, Sörskogen, Verdandi 17, C-huset Kungsängsgymnasiet samt Bergwerdien 9, Bellanderska gården,
och erbjuda alternativa verksamhetslokaler för nuvarande hyresgäster,
att säga upp hyresavtalet för Kräftan 4, solgatans gruppboende och utreda möjligheterna driva verksamheten i egna lokaler alternativt köpa Kräftan 4,
att Lindgården hyrs ut med högst ettåriga hyresavtal då uppdrag finnas utreda möjligheterna att där skapa trygghetsboen de, samt
att i övrigt överlämna lokalutredningen till budgetberedningen att hanteras i strategisk Plan 2015-2017, samt som tilläggsyrkande
att texten "då man kan" kompletterar den andra att-satsen.
Hanna Westman (SBÄ) yrkar
bifall till Per-Olov Rapps tilläggsyrkan de.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att avveckla kostsamma externa lokaler och hyresavtal om berörda verksamheter
kan inrymmas i kommunens egna fastigheter och till en lägre kostnad,
att försälja de i lokalutredningen upptagna fastigheterna Rektorn 4, Sörskogen, Verdan di 17, C-huset Kungsängsgymnasiet samt Bergwerdien 9, Bellan derska gården,
och, då man kan erbjuda alternativa verksamhetslokaler för nuvarande hyresgäster,
att säga upp hyresavtalet för Kräftan 4, solgatans gruppboende och utreda möjligheterna driva verksamheten i egna lokaler alternativt köpa Kräftan 4,
att Lindgården hyrs ut med högst ettåriga hyresavtal då uppdrag finnas utreda möjligheterna att där skapa trygghetsboen de, samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
forts§ 72
att i övrigt överlämna lokalutredningen till budgetberedningen att hanteras i strategisk Plan 2015-2017.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret/budgetberedningen
tekniska kontoret

f(xp lrJNO'i/6
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/358

§ 73

Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns OIsområdet; rapport
INLEDNING
Kornmunfullmäktige beslutade 2012-11-26, § 135, att uppdra till kommunstyrelsen
att utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om Måns
Ols utvärdshus och redovisa de investeringskostnader och driftskostnader som uppkommer vid genomförandet.

Beredning
Bilaga KS 2014/71/1, rapport från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret
Ledningsutskottets beslut 2014-03-25, § 71
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att uppföra en flytbrygga för fiske som placeras på lämpligt ställe vid Måns Ols-området,
att avseende investeringskostnaden för flytbryggan anslå 75.000 kronor, att täckas
av eget kapital,
att avseende driftkostnaden för flytbryggan anslå 5.000 kronor per år, att täckas av
eget kapital, samt
att i övrigt godkänna rapporten.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att uppföra en flytbrygga för fiske som placeras på lämpligt ställe vid Måns Ols-området,
att avseende investeringskostnaden för flytbryggan anslå 75.000 kronor, att täckas
av eget kapital,
att avseende driftkostnaden för flytbryggan anslå 5.000 kronor per år, att täckas av
eget kapital, samt
att i övrigt godkänna rapporten.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret/budgetberedningen
tekniska kontoret

Evp
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/367

§ 74

Riktlinjer /checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut i
Sala kommun
INLEDNING
Kommunfullmäktige har 2013-10-28 beslutat att uppdra till kommunstyrelsens
förvaltning att ta fram riktlinjer /checklista som synliggör konsekvenserna för
landsbygden av kommunala plitiska beslut.

Beredning
Bilaga KS 2014/72/1, riktlinjer
Ledningsutskottets beslut 2014-03-25, § 72

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S} yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till riktlinjerJchecklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut
i Sala kommun Bilaga KS 2014/72/1.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till riktlinjer j checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut
i Sala kommun, Bilaga KS 2014/72/1.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
medborgarkontoret
övriga förvaltningar och kontor

Elf
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr2014/335

§ 75

Förskolorna i Västra området; utbyggnad av Salbo skola
INLEDNING
Hemställan till kommunstyrelsen om att utbyggnad av förskolan i Salbohed snarast
inleds.

Beredning
Bilaga KS 2014/74/1, BLN § 9 med underlag
Bilaga KS 2014/74/2, komplettering
Ledningsutskottets beslut 2014-03-25, § 74
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 1.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717
Tillagningskök VarmsätrajÄngshagenjRansta, budget 10.000 tkr, till nytt projekt
Tillbyggnad Salbo förskola.
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att omdisponera 1.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717
Tillagningskök VarmsätrajÄngshagenjRansta, budget 10.000 tkr, till nytt projekt
Tillbyggnad Salbo förskola.

Utdrag
bildnings- och lärandenämnden/skolförvaltningen
kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret
tekniska kontoret

F<p
Justerandes sign

11:;:/<(CVtc;
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/164

§ 76

Tätortsutredningen
INLEDNING
Trafikförslag "Tätortstrafik i Sala" har inkommit från Kollektivtrafikmyndigheten.
Ledningsutskottet beslutade 2014-02-11, § 30, att remittera ärendet till kommunala
handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för yttrande.

Beredning
Bilaga KS 2014/33/3, yttrande från kommunala pensionärsrådet
Bilaga KS 2014/33/4, yttrande från kommunala handikapprådet
Ledningsutskottets beslut 2014-03-25, § 76
Transportstrateg Kristina Eriksson deltar vid ärendets behandling.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets föreslag att kommunstyrelsen beslutar
att förorda förslag 1 i utredningen, innebärande att Silverlinjen behålls, men linjesträckningen görs om enligt beskrivning i förslag.
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att förorda förslag 1 i utredningen, innebärande att Silverlinjen behålls, samt
att linjesträckningen görs om så att Fridhem, skugganområdet och Ängshagenområdet inkluderas.
Elisabet Pettersson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att bibehålla den sträckning som gäller idag.
Hanna Westman (SBÄ), Monica Fahrman (MP) och Alaittin Temur (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras under 15 minuter.
Propostition
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Elisabet Petterssons yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.
Votering
Votering begärs. Det som stöder ledningsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder
Elisabet Petterssons yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster[PerOlov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Amanda Lindblad (S), Alette Marie Lindgren (S),
Hanna Westman (SBÄ), Monica Fahrman (MP) och Alaittin Temur (S)] samt 7 nejröster [Carola Gunnarsson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin (M), Michael PB
Johansson (M), Lars Alderfors (FP), Eva Axelsson (KD) och Christer Gustafsson (C)].
1 avstår från att rösta[ Gunnel Söderström (V)].

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15
forts§ 76
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
i!ll förorda förslag 1 i utredningen, innebärande att Silverlinjen behålls men linjesträckningen görs om enligt beskrivning i förslag.

Reservation
Carola Gunnarsson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Alderfors (FP), Eva Axelsson (KD) och Christer Gustafsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabet Petterssons yrkande.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
samhäl!sbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling
ekonomikontoret/budgetberedningen för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15 {43)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/37

§ 77

Utredning om Sala kommuns skolskjutsförslag, förslag om samlad
skoldag alternativt ökade bussturer i Heden och Kil bo
INLEDNING
Under hösten 2013 har en utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation genomförts. Kommunstyrelsen gav 2014-02-06 ett tilläggsuppdrag till kommunstyrelsens förvaltning och skolförvaltningen att till kommunstyrelsen redovisa en lösning
för samlad skoldag alternativt ökade bussturer i Heden och Kilbo.

Beredning
Bilaga KS 2014/6/7, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2014/6/8, skrivelse från skolförvaltningen
Ledningsutskottets beslut 2014-03-25, § 75
Transportstrateg Kristina Eriksson deltar vid ärendets behandling.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att förorda förslaget om samlad skoldag i Hedens skola och Kil bo skola.
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till Per-Olov Rapps yrkande.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att förorda förslaget om samlad skoldag i Hedens skola och Kilbo skola.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling
skolförvaltningen
ekonomikontoret/budgetberedningen

E::~p Jti;(({l/16
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/491

§ 78

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2014-2018
INLEDNING
Remiss från Länsstyrelsen Västmanlands län om Regionalt serviceprogram för
Västmanlands län 2014-2018.

Beredning
Bilaga KS 2014/75/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2014/75/2, remiss från Länsstyrelsen
Ledningsutskottets beslut 2014-03-25, § 77
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att Sala kommun är positiv till att bidrag enligt förordning 2000:284 om stöd till
kommersiell service lämnas inom Sala kommun, samt
att kommundelarna Salbohed, Västerfärnebo, Mö klinta och Ransta är områden där
stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att Sala kommun är positiv till att bidrag enligt förordning 2000:284 om stöd till
kommersiell service lämnas inom Sala kommun, samt
att kommundelarna Salbohed, Västerfärnebo, Mö klinta och Ransta är områden där
stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker.

Utdrag

Länsstyrelsen i Västmanlands län
kommunstyrelsens förvaltning,
medborgarkontoret, informationsenheten

20/l.fCN/6
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/401

§ 79

Projekt Sociala företag
INLEDNING
De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av
olika orsaker har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar ett ärende till kommunstyrelsen för ställningstagande avseende ett
treårigt projekt Sociala företag.

Beredning
Bilaga KS 2014/78/1
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 81
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att för år 2014 anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att
möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag.
Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag samt som tilläggsyrkande att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att för resterande år 2015 och 2016 hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkan de.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar
att för år 2014 anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att
möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag,
dels beslutar för egen del
att för resterande år 2015 och 2016 hänskjuta ärendet till budgetberedningen.

Utdrag

ekonomikontoret/budgetberedningen
kommunfullmäktige

Justerandes sign

;:::;x·p

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/534

§ 80

Behov av åtgärder i sätrabrunns förskola med anledning av skada;
omdisponering av medel
INLEDNING
sätrabrunns förskola har under en lång tid varit trångbodd. Delar av angränsande
lokaler, Lugnet, har därför tagits i anspråk En vattenläcka har upptäckts i lokalen.
Förslag presenteras om en utbyggnad av förskolan med två nya avdelningar på
sammanlagt 200 m2. Förvaltarenheten och skolförvaltningen föreslår gemensamt
kommunstyrelsen att tekniska kontoret medges omdisponera medel, så att nybyggnation i Sätrabrunn snarast kan inledas.

Beredning
Bilaga KS 2014/80/1, BLN § 22 med underlag
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 83
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 6.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717
Tillagningskök VarmsätrajÄngshagenjRansta, budget 9.000 tkr, till nytt projekt Omoch tillbyggnad sätrabrunns förskola.
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 6.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717
Tillagningskök VarmsätrajÄngshagenjRansta, budget 9.000 tkr, till nytt projekt Omoch tillbyggnad sätrabrunns förskola.

Utdrag
bildnings- och lärandenämnden/skolförvaltningen
kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret
tekniska kontoret

:(yf
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

I'SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/52

§ 81

Rapport/utredning om längre öppettider för Salas restauranger
INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 12, i samband med behandling av en
motion om längre öppettider för Salas restauranger, att en utvärdering skulle göras
med berörda myndigheter, förvaltning och restaurangägare vad en utökad serveringstimme ger för effekt samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i
dialog med Salas restaurangägare se över intresset att förlänga serveringstillstånd
till kl 03.00.

Beredning
Bilaga KS 2014/81/1, rapport från kommunstyrelsens förvaltning, alkoholhandläggaren
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 84

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att ej genomföra förlängt öppethållande för Salas restauranger till kl 03.00,
då genomförd utredning visar att företrädare för Salas restauranger och andra myndigheter i Sala ej har intresse av ett förlängt öppethållande, samt
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att ej genomföra förlängt öppethållande för Salas restauranger till kl 03.00,
då genomförd utredning visar att företrädare för Salas restauranger och andra myndigheter i Sala ej har intresse av ett förlängt öppethållande, samt
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Utdrag
kommunstyrelsens förvaltning, alkoholhandläggaren

2t;Nt' i l b
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/541

§ 82

Naturvårdsverkets remiss om ändrade föreskrifter för
Färnebofjärdens nationalpark; yttrande
INLEDNING
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län tagit fram förslag
till ändrade föreskrifter samt en konsekvensanalys för Färnebofjärdens nationalpark och önskar få synpunkter från Sala kommun. Även Nedre Dalälvens Intresseförening har begärt yttrande över sin skrivelse/yttrande i samma ärende.

Beredning
Bilaga KS 2014/82/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2014/82/2, remiss från Nedre Dalälvens Intresseförening
Bilaga KS 2014/82/3, remiss från Naturvårdsverket
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 85
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande till Naturvårdsverket ställa sig bakom yttrande från Nedre Dalälvens Intresseförening, Bilaga KS 2014/82/1.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande till Naturvårdsverket ställa sig bakom yttrande från Nedre Dalälvens Intresseförening, Bilaga KS 2014/82/1.

Utdrag

Naturvårdsverket
kommunstyrelsens förvaltning,
medborgarkontoret, Anders Johansson
samhällsbyggnadskontoret,
Kjell Eklund
d/VCJ 'l/b

/Lf'

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA

KOMMUN
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Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/554

§ 83

Äldreplan j Äldreomsorgsplan för Sala kommun
INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04, § 164, att uppdra till kommunstyrelsens
förvaltning att under 2014 tillsammans med förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en Äldreplan för perioden 20152021. Förvaltningen presenterar nu en projektplan för framtagandet av Äldreplan
j Äldreomsorgsplan för Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS 2014/83/1, projektplan
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 86
Reviderad Bilaga KS 2014/83/1, projektplan

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projektplan för framtagandet av en Äldreplan j Äldreomsorgsplan för
Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2014/83/1.
Peter Molin (M) yrkar
bifall till Per-Olov Rapps yrkande.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projektplan för framtagandet av en Äldreplan j Äldreomsorgsplan för
Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2014/83/1.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
Silvana Enelo-janssen
Perskog

f!yp 2JJ ;f((Jf/16
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/561

§84

Gemensam administration för kommunstyrelsens förvaltning
INLEDNING
Förslag från kommunstyrelsens förvaltning om omdisponering av resurs, från medborgarkontoret till kultur- och fritidskontoret, för att frigöra administratör från
andra arbetsuppgifter.

Beredning
Bilaga KS 2014/84/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 89
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 90 tkr från medborgarkontoret till kultur-och fritidskontoret för
innevarande år 2014, samt
att överlämna till budgetberedningen 110 tkr för helårseffekt från och med år 2015.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 90 tkr från medborgarkontoret till kultur-och fritidskontoret för
innevarande år 2014, samt
att överlämna till budgetberedningen 110 tkr för helårseffekt från och med år 2015.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret/budgetberedning
Mirjam Olsson
kultur- och fritidskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Mi
sALA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/512

§ 85

Ansökan från Sala Silvergruva om ekonomiskt stöd
INLEDNING
Sala Silvergruva AB har genom styrelseordförande Lena Hjelm-Wallen och vd Katarina Litzen lämnat in en ansökan till kommunstyrelsen om ekonomiskt stöd om
1.500 tkr för investeringar.

Beredning
Bilaga KS 2014/85/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kommunchefen
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 90
Reviderad Bilaga KS 2014/85/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning,
kommunchefen
Jäv
Hanna Westman (SBÄ) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning.
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att för år 2014 anslå 1.500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra tilläggsanslag.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att för år 2014 anslå 1.500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra tilläggsanslag.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/449

§ 86

Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB, återremiss
INLEDNING
Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den31mars 2014, § 41. Kommunfullmäktige beslutade
att återremittera ärendet med uppdraget att tillföra formuleringen "ett levande kulturarv" till ändamålsparagrafen, § 4, i bolagsordningen.

Beredning
Kommunfullmäktige 2014-03-31, § 41
Reviderad Bilaga KS 2014/58/1, missiv
Reviderad Bilaga KS 2014/58/2, reviderat förslag till bolagsordning
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva, Reviderad Bilaga KS
2014/58/2.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva, Reviderad Bilaga KS
2014/58/2.

Utdrag
kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/551

§ 87

Förslag till ny sotningstaxa 2014
INLEDNING
sotningsindex för 2014 är fastställt till1,08 %för den kommun, som i likhet med
Sala fastställde 2013 års taxa från och med 2013-07-01 och som avser att tillämpa
2014 års taxa från och med 2014-04-01. sotningstaxan uppräknas med denna procentsats.

Beredning
Bilaga KS 2013/87/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2013/87/2, ny sotningstaxa
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 92
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till sotningstaxa 2014 i enlighet med Bilaga KS 2013/87/2, med en
timersättning på 423 kronor, att gälla från och med 2014-04-01, samt
att den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till sotningstaxa 2014 i enlighet med Bilaga KS 2013/87/2, med en
timersättning på 423 kronor, att gälla från och med 2014-04-01, samt
att den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag
kommunstyrelsens förvaltning
Virve Svedlund
Sofia Nilsson
skorstensfejarmästaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/552

§ 88

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll 2014
INLEDNING
sotningsindex för 2014 är fastställt till1,08 % för den kommun, som i likhet med
Sala fastställde 2013 års taxa från och med 2013-07-01 och som avser att tillämpa
2014 års taxa från och med 2014-04-01. sotningstaxan uppräknas med denna procentsats.

Beredning
Bilaga KS 2013/88/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2013/88/2, ny taxa
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 93
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll 2014 i enlighet med Bilaga KS
2013/88/2, med en timersättning på 666 kronor, att gälla från och med 2014-04-01,
samt
att den gamla taxan därmed upphävs.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll 2014 i enlighet med Bilaga KS
2013/88/2, med en timersättning på 666 kronor, att gälla från och med 2014-04-01,
samt
att den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning
Virve Svedlund
Sofia Nilsson
skorstensfejarmästaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

iii
sALA
it;1J
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/597

§ 89

Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155
INLEDNING
Sala kommuns fastighet Katrinelund 1:155 har av kommunen varit uthyrd för fritidsändamål. Hyresgästen har sagt upp hyresavtalet och därefter har fastigheten
rivits då den var angripen av mögel och ej gick att renovera. Fastigheten som idag
består av tomtmark med ett mindre uthus är nu såld.

Beredning
Bilaga KS 2014/98/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, enheten för
planering och utveckling
Bilaga KS 2014/98/2, köpekontrakt
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 94
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund 1:155 till Linus Johansson, för
en köpesumma av 450 tkr, i enlighet med köpekontrakt Bilaga KS 2014/98/2, samt
att handlingar i ärendet undertecknas av chefen för samhällsbyggnadskontoret, Sala
kommun.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund 1:155 till Linus Johansson, för
en köpesumma av 450 tkr, i enlighet med köpekontrakt Bilaga KS 2014/98/2, samt
att handlingar i ärendet undertecknas av chefen för samhällsbyggnadskontoret, Sala
kommun.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/115

§ 90

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöO
INLEDNING
Carola Gunnarsson (C) inkom 2014-01-20 med rubricerad motion. Motionären föreslår att det tas fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir vägledande.
Beredning
Bilaga KS 2014/89/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/89/2, yttrande från ekonomikontoret, upphandlaren
Bilaga KS 2014/89/3, motion
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 95
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Hanna Westman (SBÄ) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

Utdrag
kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/81

§ 91

Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala- "Silverkortet"
INLEDNING
Mårten Öhrström (C) inkom 2014-01-14 med rubricerad motion, Motionären föreslår att möjligheten utreds att införa ett turistkort för Sala kommuns kollektivtrafik,
så att besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt i hela kommunen under en begränsad tid,

Beredning
Bilaga KS 2014/90/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/90/2, yttrande från Företagarcentrum
Bilaga KS 2014/90/3, yttrande från medborgarkontoret
Bilaga KS 2014/90/4, motion
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 96
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat turist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt
att därmed anse motionen bifallen
Hanna Westman (SBÄ) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag,
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat turist- och kultur kort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt
att därmed anse motionen bifallen

Utdrag
kommunfullmäktige

Justerandes sign

(~
\)

Utdragsbestyrkande

31 (43)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/148

§ 92

Svar på motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk
INLEDNING
Anders Westin (C), Christer Gustafsson (C) och GustafEriksson (C) inkom 2014-0124 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det initieras en utredning tillsammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i syfte att dels påvisa
vilka insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att vistas i och dels ta
fram en enkel plan för hur området ska bevaras och utvecklas i framtiden.

Beredning
Bilaga KS 2014/91/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/91/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2014/91/3, motion
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 97

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde

~;';';"

""l;
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/7

§ 93

Svar på medborgarförslag- Ransta växer igen
INLEDNING
Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom Eva Edin, inkom 2013-11-26 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att cykelvägar och grönområden i
Ranstaska skötas om bättre, då dessa successivt håller på att växa igen på grund av
bristande skötsel.

Beredning
Bilaga KS 2014/92/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/92/2, yttrande från tekniska kontoret
Bilaga KS 2014/92/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 98
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll
KOMMUNSTYRELSEN

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/120

§94

Svar på medborgarförslag om belysning av Rådhuset och takryttaren
INLEDNING
Lars M Johnson inkom 2014-01-20 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att det sätts upp belysning på Rådhusets fasad ut mot Stora torget och
på takryttaren.

Beredning
Bilaga KS 2014/93/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2014/93/2, yttrande från tekniska kontoret
Bilaga KS 2014/93/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 99
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

"
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/564

§ 95

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 vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare
handläggning.
Beredning
Bilaga KS 2014/94/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 100
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/565

§ 96

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett
år
INLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 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 tid. Fullmäktige får då avskriva
medborgarförslaget från vidare handläggning.

Beredning
Bilaga KS 2014/95/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens
förvaltning
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 101
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde

"
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/566

§ 97

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska
verkställas
INLEDNING
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verkställts.

Beredning
Bilaga KS 2014/96/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens
förvaltning
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 102

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/358

§ 98

Val av representant i Sagåns Regleringsföretag 1968
INLEDNING
Förslag från samhällsbyggnadsutskottet att utse en ny representant i Sagåns Regleringsföretag 1968,

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att utse Viktor Kärvinge (S) till representant i Sagåns Regleringsföretag 1968,

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Viktor Kärvinge (S) till representant i Sagåns Regleringsföretag 1968,

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
tekniska kontoret
Sagåns Regleringsföretag 1968
Viktor Kärvinge

Justerandes sign

/-;

(;b
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15

Dnr 2014/538

§ 99

Val av representant i Kilbo samfällighetsförening
INLEDNING
Förslag från samhällsbyggnadsutskottet att utse en ny representant i Kilbo samfällighetsförening.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att utse Viktor Kärvinge (S) till representant i Kilbo samfällighetsförening.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Viktor Kärvinge (S) till representant i Kilbo samfällighetsförening.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
tekniska kontoret
Kilbo samfällighetsförening
Viktor Kärvinge

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde

"'l'::~"'"' SAlA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15

§ 100

Information om ett eventuellt extra ledningsutskott den 8 maj
2014
INLEDNING
Kommunchefjenny Nolhage informerar om att med anledning av ett beslut om RUP,
Regional Utvecklingsplan för Västmanlands län, så kommer ledningsutskottet eventuellt att ha ett extra sammanträde strax före kommunstyrelsens sammanträde den
8 maj 2014.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Utdrag

bevakning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

sALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-04-15

§ 101

Fråga från Eva Axelsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande
Per-Olov Rapp (S)
INLEDNING
Eva Axelsson (KD) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S)
avseende frånvaro av äldre- och folkhälsominister vid invigningen av jo hannesbergsgatan 2.

Per-Olov Rapp (S) besvarar frågan.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40 (43}

41 (43)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15
Dnr 2014/484

§ 102

Bokslut 2013 för Sala kommun
Beredning
Bilaga KS 2014/57/1, Årsredovisning 2013
Bilaga KS 2014/57/2, indikatorsammanställning 2013
Bilaga KS 2014/57/3, begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag
Bilaga KS 2014/57/4, begäran om tilläggsanslag investeringar 2013 till2014
Bilaga KS 2014/57/5, nämndernas protokoll
Bilaga KS 2014/57/6, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2013
Bilaga KS 2014/57/7, bolagens årsredovisningar
Bilaga KS 2013/57/8, Socialdemokraternas förslag till Bokslut 2013 med resultaträkning
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 87
Bilaga KS 2013/57/9, Alliansens förslag till Bokslut 2013
Ekonomichef Lennart Björk, controller Inger Lindström och redovisningsekonom
Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling.
Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till Bokslut 2013 för Sala kommun, Bilaga KS 2014/57/9.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna,
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 2.500 tkr i enlighet med
Bilaga KS 2014/57/8,
att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016
med 50.826 tkr i enlighet med Bilaga KS 2014/57/8,
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013 samt
att att-satsen om Hälsobokslut 2013 i ledningsutskottets förslag utgår.
Carola Gunnarsson (C) yrkar kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 4.433 tkr i enlighet med
Bilaga KS 2014/57/9,
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års investeringsanslag med 50.826 tkr i enlighet med Bilaga KS 2014/57/9,
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15

forts§ 102
Per-Olov Rapp (S} och Hanna Westman (SBÄ} yrkar
bifall till tredje att-satsen i Carola Gunnarssons yrkande,
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 4.433 tkr.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Carola Gunnarssons ändringsyrkande och finner Carola Gunnarssons ändringsyrkande bifallet.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna,
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 4.433 tkr,
att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016 med
50.826 tkr,
dels beslutar för egen del
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013

Utdrag

Sala kommuns nämnder /förvaltningar
kommunfullmäktige

Justerandes sign

F!If /?.oi iJ () /..{/

Utdragsbestyrkande

t
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2014-04-15

§ 103

Ärenden avgjorda med stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 18, 19 och 25 mars samt 1, 7 och 8
april2014, samhällsbyggnadsutskottet den25mars 2014 och kultur- och fritidsutskottet den 20mars 2014, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från
ochmed 2014-03-13 till och med 2014-04-14.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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