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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 {32) 

SALA KOMMUNFUllMÄKTIGE 

KOMMUN Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Närvarolista 

Beslutande Lars Alderfors (FP) 
Ledamöter Bror-Erik Andersson (SBÄ) 

Emil Andersson (S) 
Marcus Andersson (SBÄ) 
Annica Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Karl-Axel Ekebom (S) 
Christer Eriksson (C) 
Jan-Olov Eriksson (M) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Ragge jagero (SD) 
Bengt Jansson (S) 
Tomas Jansson (S) 
Michael PB Johansson (M) 
Tommy Johansson (S) 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
Emil Klingström (M) 
Amanda Lindblad (S) 
Bo Lindholm (SD) 
Peter Molin (M) 
Pia Nilsson (S) 
Åsa Nilsson (S) 
Håkan Pettersson (KD) 
Maila Pettersson (Cj 
Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Eva Stenberg (S) 
Gunnel Söderström (V) 
Anders Westin (C) 
Mårten Öhrström (C) 
Andreas Weiborn (M) 

Tjänstgörande ersättare Allan Westin (M) 
Kerstin Larsson (C) 
Sven-Olof Pettersson (C) 
Eva Törnblom (S) 
johanna Ritvadetter (V) 

Peter Kraft (MP) 

Närvarande ersättare Lars-johan Hylander (M) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SALA 
KOMMUN 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Håkan Aspenbom (FP) 
Rolf Nordström (KD) 
Thomas Calissendorff (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Alf Ekebom (S) 
Kenneth Edwardsson (S) 
Beatrice W oldert (MP) 

Silvana Enelo-jansson, chef medborgarkontoret 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 
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§ 139 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Revisionsrapport- Åtgärder mot arbetslöshet 

D nr 

Västmanlands Samtrafikförbund-Utlåtande avseende delårsrapport 2013 

Sammanträdesprotokoll 2013-09-09, Norra Västmanlands Samordningsförbund 

statistikrapport jml16 kap 6 h§ SoL, samt 28 f och 28 g§ LSS gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap l § SoLsamt 9 § LSS. 

Utdragsbestyrkande 

5 (32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 140 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.49 

Från Västmanlands tingsrätt har inkommit ett beslut daterat 2013-10-15 om att 
Kenneth Edwardsson (S) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman. 

Utdrag 

valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

6{32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 141 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.49 

Urban Nordström(-) begär i skrivelse inkommen den 24 oktober 2013 om befrielse 
från uppdraget som ledamot i valnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Urban Nordström(-) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 
valberedningen 
valnämnden 
Urban Nordström 

Utdragsbestyrkande 

7(32) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 142 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.49 

Rutger Andersson (S) begär i skrivelse inkommen den 25 oktober 2013 om befrielse 
från uppdraget som ordförande i valnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Rutger Andersson (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

valberedningen 
valnämnden 
Rutger Andersson (S) 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 143 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Delårsrapport för Sala kommun 

INLEDNING 
Delårsrapport per den 31 augusti 2013. 

Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 231. 
Reviderad Bilaga KS 2013/212/1. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 225. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) och Carola Gunarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 

Dnr 2013.357 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyreisens förslag 

KH nr84 

att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag 
och uppsatta mål, 

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2013, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 

samtliga nämnder 
revisionen 
ekonomikontoret 
personalkontoret 
kultur- och fritidskontoret 
samhällsbyggnadskontoret 
medborgarkontoret 
räddningstjänsten 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 144 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.385 

Revisionsrapport samt revisorernas bedömning av delårsrapport 

INLEDNING 
Revisorerna har granskat delårsrapport 2013 samt gjort en bedömning av den. 

Beredning 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2013. 
Revisorernas bedömning av delårsrapport. 

Sven-Erik Carlsson (C), sammankallande i revisionen, föredrar revisorernas 
bedömning av delårsrapporten. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

samtliga nämnder /kontor 

Utdragsbestyrkande 

10(32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 145 

l Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.358 

Försäljning av del av fastigheten Kappalbo 1:1 

INLEDNING 

KH nr 85 

Gården Kappalba (Linneas Trädgård) ligger som en enklav inom Ösby Naturbruks
gymnasiums odlingsområde. Vägen passerar mellan boningshus och driftsbyggna
der. En ny vägdragning har stakats ut av tekniska kontoret. Kappalba föreslås av
styckas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/238/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret/planering och utveckling. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 239. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 231. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att försälja del av fastigheten Kappalba 1:1 med en lämplig avstyckning om cirka 3 
hektar, 

att väg byggs förbi nuvarande KappaJbo 1:1 i egen regi, att finansieras inom mark· 
verksamhetens budget, samt 

att överlåtelsehandlingar tecknas av samhällsbyggnadschef Magnus Holmberg
Muhr. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 146 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.352 KH nr 86 

Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO 

INLEDNING 
Begäran om ändring av beredskapsavtaL Inställelsetiden till huvudbrandstation för 
räddningschef i beredskap föreslås ändras från 30 minuter till 60 minuter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/215/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 240. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 236. 

Yrkande 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kon1munstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att ändra inställelsetiden till huvudbrandstation för räddningschef i beredskap från 
30 minuter till 60 minuter, samt 

att revidera Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO i enlighet med 
detta beslut. 

Utdrag 

räddningstjänsten 
Lars-Göran Carlsson 

Utdragsbestyrkande 
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§ 147 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.234 KH nr 87 

Svar på medborgarförslag om Kaplanens framtid och funktion 

INLEDNING 
Medborgarförslag undertecknat av 77 personer har inkommit 16 maj 2013. 
Förslagsställarna är bestörta över att Sala kommun har sagt upp hyresavtalen för 
vård- och omsorgsboendet Kaplanen och att det nedre våningsplanet som är 
lättillgängligt för personer med rullstol och rullatorer inte längre ska kunna vara 
den mötes- och aktivitetsplats som det idag är för kommuninvånarna. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/229/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2013/229/2, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 255. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 251. 

BESLUT 
Kommunfulimäktige beslutar i enlighet med kommunstyreisens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

Kaplanen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 148 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.182 KH nr88 

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens 
lokaler 

INLEDNING 
Lars Öberg inkom den 18 april med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren 
befarar att när äldreboendet Kaplanen awecklas så kommer den cirkelverksamhet 
som bedrivs där idag att påverkas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/230/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2013/230/2, yttrande från vård-och omsorgsförvaltningen. 
Bilag3 KS 2013/Z:!O(l, medborg3rförsl~g. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 256. 
Kommunstyrelsens besiut 2013-10-11, § 252. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

Kaplanen 
vård- och omsorgsförvaltningen 
lokalförvaltarna 
förslagsställaren 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 149 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.252 

Svar på medborgarförslag om skyltvård 

INLEDNING 

KHnr89 

Sten Westerlund inkom den 27 maj 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska underhålla skyltar och tavlor på ett 
bättre sätt, eftersom smutsiga skyltar ger ett dåligt intryck 

Beredning 
Bilaga KS 2013/231/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2013/231/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 
Bilaga KS 2013/231/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 257. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 253. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
förslagsställaren 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 150 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2012.66 

Svar på motion om insatser för att främja start av 
arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun 

INLEDNING 

KH nr90 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johans
son (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD) inkom den 20mars 2012 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upp
dra till kommunstyrelsen att ta initiativ till att en inventering görs av kommunens 
olika verksamheter för att se om någon eller några av dessa verksamheter skulle 
kunna bedrivas som ett socialt företag samt att uppdra till kommunstyrelsen att 
genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala företag, deras syfte och 
funktionssätt. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/218/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/218/2, yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmark
nadsenheten. 
Bilaga KS 2013/218/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 244. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 240. 

Yrkanden 
Håkan Pettersson (KD) och Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 
vård- och omsorgsnämndenjvård- och omsorgsförvaltningen att mot bakgrund av 
tidigare presenterat projekt ge förslag till genomförande och finansiering av insatser 
för att främja uppstart av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun, 

att uppdra till kommunstyrelsen, gärna i samverkan med andra aktörer, t ex 
Coompanion, genomföra riktade aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala 
företag, deras syfte och funktionssätt, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunchefen 
vård- och omsorgsförvaltningen 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 151 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2012.329 

Svar på motion om införande av juljobb 

INLEDNING 

KH nr91 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C), Christer 
Gustafsson (C), Kerstin Larsson (C) och Anna Gillerblad (C) inkom den 29 oktober 
2012 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att erbjuda 
feriearbeten under jullovet- juljobb -till de ungdomar som så önskar. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/219/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/219/2, yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmark
nadsenheten. 
Bilaga KS 2013/219/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 245. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 241. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S), Carola Gunnarsson (C) och Magnus Eriksson (SBÄ) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att, i samråd med 
vård- och omsorgsnämndenjvård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknadsen
heten, till kommunstyrelsen skyndsamt ge förslag och redovisa kostnader för 
införande av "juljobb" under jullovet 2013, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
vård- och omsorgsnämnden 
arbetsmarknadsenheten 
kommunchefen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 152 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2012.330 

Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

INLEDNING 

KH nr 92 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den 29 oktober 2012 med 
rubricerad motion. Förslagsställarna föreslår att kornmunstyrelsen ska införa 
landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att bidra till en långsiktigt håll
bar utveckling på landsbygden. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/220/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/220/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2013/220/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 246. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 242. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S), Christer Eriksson (C) och Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kornmunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer /checklista som synliggör 
konsekvenserna för landsbygden av kommunala politiska beslut, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
kornmunchefen 
medborgarkontoret 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 153 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.129 

Svar på skyltning av vägar och gator i centrala Sala 

INLEDNING 

KH nr 93 

Bo Lindholm (SD) och Ragge jagero (SD) inkom den12mars med rubricerad mo
tion. Motionären föreslår att tekniska kontoret ser över skyltning som ger möjlighet 
till ett förbättrat sätt att navigera i Sala stad. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/221/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/221/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 
Bilaga KS 2013/221/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 247. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 243. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att kommunstyrelsen/medborgarkontoret får i uppdrag att utreda behov och 
kostnader för skyltar för vägvisning med mera i Sala kommun, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
medborgarkontoret 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

19 (32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 154 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.134 

Svar på motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

INLEDNING 

KH nr94 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den15mars 2013 med 
rubricerad motion, Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda angelägenheter i de föreningar som är av 
icke formell nätverkskaraktär som Sala kommun har engagemang i, att utreda och 
lämna förslag på hur Sala kommun ska minska sitt engagemang i och utreda for
merna för att ersätta systemen med kommunrep rentanter och lämna förslag på hur 
man kan ersätta kommunrepresentanter med annan form av kommunal tillsyn, 

Beredning 
Bilaga KS 2013/222/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/222/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
Bilaga KS 2013/222/3, motion, 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 248. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 244, 

Yrkande 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, 

BESLUT 
Kommunfulirnäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad, 

Utdrag 

medborgarkontoret 

TUtdragsbestyrkande 

20 (32) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 155 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.152 KH nr 95 

Svar på motion om att bekämpa ungdomsbrottslighet genom 
tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom 27 mars 2013 med rubri
cerad motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera 
ett arbete med sociala insatsgrupper i ett samarbete mellan kommunen, polisen, 
frivilligorganisationer och övriga berörda myndigheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/223/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/223/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2013/223/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 249. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 245. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att överlämna frågan om sociala insatsgrupper att hanteras vidare av 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

Brottsförebyggande rådet 
medborgarkontoret 

Utdragsbestyrkande 

21 (32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 156 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.166 

Svar på motion om digitaliserad postlista 

INLEDNING 

KH nr96 

Andreas Weiborn (M) inkom den 10 april2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att postlistan ska läggas ut på Sala kommuns webbplats. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/224/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/224/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2013/224/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 250. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 246. 

Yrkande 
Andreas Weiborn (M) yrkar som tillägg 
att en digitaliserad postlista ska publiceras på Sala kommuns hemsida under första 
kvartalet 2014-. 

Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner förslaget 
bifallet. 

Ordföranden ställer Andreas Weiborns (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
yrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad, samt 

att en digitaliserad postlista ska publiceras på Sala kommuns hemsida under första 
kvartalet 2014. 

Utdrag 
administrativa enheten 

l Utdragsbestyrkande 

22(32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 157 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.217 KH nr97 

Svar på motion om en kommunal plan för idrott och fritidsliv 

INLEDNING 
Marcus Andersson (SBÄ), Daniel Ahlin (SBÄ), Magnus Eriksson (SBÄ) och Bror-Erik 
Andersson (SBÄ) inkom den 7 maj 2013 med rubricerad motion. Motionärerna 
föreslår att en tillfällig idrotts-och fritidslivsberedning tillsätts som ska arbeta fram 
en långsiktig (12 år framåt) kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala, 
som visar det behov föreningslivet i Sala har inom idrott och fritidsliv, i nära 
samarbete med föreningslivet, näringslivet och förvaltningen. l motionen beskrivs 
även vad den kommunala planen för idrott och fritidsliv ska innehålla. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/225/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/225/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
D'[ KS ~0 1 3/~2~ '3 •. ul aga 1 f.. .1. L-- .J f 1 illOdOll. 

Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 251. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 247. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) och Marcus Andersson (SBÄ) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige besiutar i enlighet med kommunstyreisens försiag 

att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och 
fritidsplan för Sala kommun i samarbete med det lokala idrotts- och föreningslivet, 

att den lokala idrotts- och fritidsplanen ska innehålla nulägesbeskrivning, vision, 
mål och strategi på hur Salas idrotts- och fritidsliv kan utvecklas fram till 2024, 

att förslag på en lokal idrotts- och föreningsplan, som fastställs av 
kommunfullmäktige, redovisas till kommunstyrelsen senast 31 maj 2014, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kultur- och fritidsutskottet 
kultur- och fritidsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 158 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.251 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

INLEDNING 

KH nr98 

Mathias Goldkuhl (M) inkom den 27 maj med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska arbeta fram en lokal innovationsstrategi som ska 
genomsyra den kommunala verksamheten, samt att arbeta fram en uttalad vision 
om betydelsen av innovativa medarbetare och förväntningarna av dessa i enlighet 
med den lokala innovationsstrategin. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/226/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/226/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2013/226/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01 1 § 252. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 248. 

Yrkande 
Mathias Goldkuhl (M) yrkar 
att motionen ska återremitteras för att de frågeställningar som anges i motionen ska 
besvaras. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden frilgar om ärendet sk<~ återremitteras eller avgöras idag nch finner att 
ärendet ska återremitteras. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet för att de frågeställningar som anges i motionen ska 
besvaras. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

24 (32) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 159 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Svar på motion om krav vid extra stöd 

INLEDNING 

Dnr 2013.193 KHnr99 

Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april 2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att förvaltningarna ska gemensamt, utifrån motionens intentioner, utreda 
förutsättningarna för att kunna ställa krav vid extra bidrag till föreningar och 
organisationer. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/227/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/227/2, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 253. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 249. 

Yrkanden 
Andreas Weiborn (M) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Andreas 
Weiborns (M) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Jan-Olov Eriksson (M), Mathias Goldkuhl (M), Michael PB Johansson (M), Emil 
Klingström (MJ, Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M] och Allan Westin (M] 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas Weiborns (M) yrkande. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 

25 (32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 160 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.193 

Svar på motion om en väg in; princip för ansökningar 

INLEDNING 

KH nr 100 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 27 maj 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår utifrån principen en väg in, att kommunen 
bör ta fram tydliga regler för vem som bereder ärenden hemställda till kommunen 
från föreningslivet och civilsamhället 

Beredning 
Bilaga KS 2013/228/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/228/2, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 254. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 250. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en lathund för att 
informera om till vilken instans man lämnar in ansökan till, vem som bereder och 
beslutar i inkommande ärenden inom ansvarsområde kultur och fritid, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning 
kommunchefen 

Utdragsbestyrkande 

26 (32) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 161 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.155 KH nr 101 

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. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna 
redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/232/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 258. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-·10-·11, § 254. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunsekreteraren 

Utdragsbestyrkande 

27 {32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 162 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.156 KH nr 102 

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. Enligt fullmäktiges 
arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Biiaga KS 2013/233/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 259. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 255. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunsekreteraren 

/J l Utdragsbestyrkande -72ffz/ . 
. "--1 --- ,_ 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 163 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.149 KH nr 103 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av verkstäBandet av bifallna motioner och medborgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/234/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 260. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 256. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

registrator 

Utdragsbestyrkande 

29 (32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 164 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.365 

Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) angående 
krisledningsnämnden i Sala kommun 
Kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) besvarar interpellationen. 

Utdragsbestyrkande 

30 {32) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 165 

Justerandes sign 

Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10·28 

att välja Camilla Runerås (S) till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt t o m 
2014-12-31 efter Kenneth Edwardson (S), 

att välja Bengt Jansson (S) till ny ledamot i valnämnden t o m 2014-12-31 efter 
Urban Nordström (· ), 

D nr 

att välja Bengt Jansson (S) till ny ordförande i valnämnden t o m 2014-12-31 efter 
Rutger Andersson (S). 

Utdrag 

Västmaniands tingsrätt 
valnämnden 
de valda 

Utdragsbestyrkande 

31 {32) 



SALA 
KOMMUN 

§ 166 

Justerandes sign 

Inkommen motion 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

att hänskjuta följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Dn r 

Motionen är undertecknad av Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), jan-Olv 
Eriksson (M), Michael PB Johansson (M), Mathias Goldkuhl (M), Emil Klingström (M) 
och Allan Westin (M). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

32 (32) 


