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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

TJänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Glenn Andersson (S) 
Amanda Lindblad (S) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 
Monica Fahrman (MP) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Eriksson (C) 
Peter Molin (M) 
Michael PB Johansson (M) 
Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 

Bo Kihlström (S) 
Anders Westin (C) 

Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Johanna Ritvadotter (V) 
Christer Gustavsson (C) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Allan Westin (M) 
Andreas Weiborn (M) 
Johan Widen (M) 
Ragge Jagero (SD) 

ersätter Alette Marie Lindgren (S) 
ersätter Elisabet Pettersson (C) 

kl13.30-16.10 

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 
Benny Wetterberg, kanslichef skolförvaltningen 
Jenny Sivars, miljöingenjör 
Gunilla Elander, VA-ingenjör 
Virve Svedlund, kommunjurist 
Jane Allansson, personalchef 
Hans-Göran Noren, HR-konsult 
J iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
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Justerandes sign 
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§l 

SAlA 
KOMMUN 

Ordningsfråga 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01·10 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista: 

28 Rekrytering av kommunchef; annonsformulering 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§2 

SALA 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Dnr 2012/363 

Regler och avgifter för skola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

INLEDNING 
Förslag på förändrad färskoleavgift 

Beredning 
Bilaga KS 2012/259/1, BLN § 45 
Bilaga KS 2012/259/2, förslag till nya regler och avgifter 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-11, § 126 

Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att fastställa nya Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, 
Bilaga KS 2012/259/2, att gälla från den l februari 2013, samt 
att den gamla taxan Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och skol
barnsomsorg i Sala kommun från juli 2010 därmed upphävs. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa nya Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, 
Bilaga KS 2012/259/2, att gälla från den 1 februari 2013, samt 

att den gamla taxan Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och skol
barnsomsorg i Sala kommun från juli 2010 därmed upphävs. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§3 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Dnr 2012/355 

Huvudmannaskap för genomförande av översiktliga undersök
ningar vid Gamla hyttan i Sala 

INLEDNING 
Länsstyrelsen har till Sala kommun inkommit med en förfrågan om kommunen vill 
åta sig huvudmannaskap för översiktliga undersökningar av det föroreningsskadade 
området vid Gamla hyttan. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/260/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-11, § 127 

jenny Sivars föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för de översiktliga undersökningarna 
av Gamla hyttan, 
att de översiktliga undersökningarna utförs i enlighet med länsstyrelsens förslag 
samt översiktlig projektplan, samt 
att uppdra till tekniska kontorets miljöingenjör att vara länsstyrelsens kontakt
person för projektet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för de översiktliga undersökningarna 
av Gamla hyttan, 

att de översiktliga undersökningarna utförs i enlighet med länsstyrelsens förslag 
samt översiktlig projektplan, samt 

att uppdra till tekniska kontorets miljöingenjör att vara länsstyrelsens kontakt
person för projektet. 

Utdrag 

tekniska kontoret, jenny Sivars 
Länsstyrelsen Västmanlands län, miljöenheten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

6 (37) 



§4 

Justerandes sign 

? 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Dnr 2012/99 

Erbjudande att delta i projektet "Mälaren- en sjö för miljoner" 

INLEDNING 
Sala kommun ligger inom Mälarens tillrinningsområde och har därför fått en för
frågan från Mälarens Vattenvårdsförbund att delta i projektet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/261/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2012/261/2, skrivelse från Mälardalens Vattenvårdsförbund 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-11, § 128 

jenny Sivars föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att meddela Målardalens vattenvårdsförbund att Sala kommun vill delta i projektet 
"Mälaren- en sjö för miljoner", 
att anvisa en krona per invånare och år för 2013 och 2014 till projektet, att täckas ur 
eget kapital, samt 
att uppdra till tekniska kontoret att vara huvudansvariga för projektdeltagandet 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att meddela Målardalens vattenvårdsförbund att Sala kommun vill delta i projektet 
"Mälaren- en sjö för miljoner", 

att anvisa en krona per invånare och år för 2013 och 2014 till projektet, att täckas ur 
eget kapital, samt 

att uppdra till tekniska kontoret att vara huvudansvariga för projektdeltagandet 

Utdrag 
tekniska kontoret, jenny Sivars 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
Målardalens vattenvårdsförbund 

Utdragsbestyrkande 
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§5 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Delning av Västerfärnebo-Fläckeho församling 

INLEDNING 

Dnr 2012/376 

Sala kommun har fått en remiss från Svenska kyrkan, Västerås stift, om förslag på 
delning av Västerfärnebo-Fläckebo församling. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/262/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/262/2, remiss från Svenska kyrkan, Västerås stift 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-11, § 129 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att meddela Svenska kyrkan, Västerås stift, att Sala kommun ej har något att erinra 
mot förslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att meddela Svenska kyrkan, Västerås stift, att Sala kommun ej har något att erinra 
mot förslaget. 

Utdrag 

Svenska kyrkan, Västerås stift 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§6 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

D nr 2012/395 

Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivning 2013-2014 

INLEDNING 
EU och den svenska riksdagen har fastslagit mål för effektivare energianvändning 
liksom en växande andel förnybar energi. Energimyndigheten har fått uppdraget 
att genomföra målen och samarbeta med kommunerna för en lokal anknytning i 
arbetet. Energimyndigheten lämnar bidrag till kommunerna för en lokal energi
och klimatrådgivare motsvarande en halvtidstjänst. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/270/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/270/2, verksamhetsplan 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 134 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2013-2014, Bilaga 
KS 2012/270/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2013-2014, Bilaga 
KS 2012/270/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo Jansson 
Kerstin Olla Stahre 
Per Skog 

/ fi 1 _-,A f-.xp /.?u/ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§7 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Förslag till skyddsföreskrifter för Mö klinta vattentäkt; 
information 

INLEDNING 

Dnr 2012/392 

Föreskrifter som gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad 
karta. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekun
där skyddszon och tertiär skyddszon. Förutom föreskrifterna gäller de särskilda 
bestämmelser som meddelat med stöd av annan lagstiftning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/271/1, skrivelse från tekniska förvaltningen med förslag till skydds
föreskrifter 
Bilaga KS 2012/271/2, ansökan 2012-09-24 till Länsstyrelsen från tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2012/271/3, förslag till vattenskyddsområde från Midvatten 
Bilaga KS 2012/271/4, synpunkter från LRF 
Bilaga KS 2012/271/5, svar från tekniska kontoret på synpunkter från LRF 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 136 

Gunilla Elander deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Christer Eriksson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en konsekvensbeskrivning 
över hur pågående verksamheter inom det föreslagna skyddsområdet påverkas av 
förslag till vattenskyddsområde för Möklinta, 
att uppdra till tekniska kontoret att utifrån miljöbalkens skälighetsprincip redovisa 
relevanta motiv till varje enskild reglering, 
att uppdra till tekniska kontoret att revidera förslaget till vattenskyddsområde för 
Mö klinta avseende geografiska utbredningsgränser och föreslagna restriktioner för 
att uppfylla skälighetsprincipen enligt 2 kap 7 § i miljöbalken, samt 
att förslaget behandlas politiskt innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. 

Per-Olov Rapp (S), Carola Gunnarsson (C) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Christer Erikssons yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en konsekvensbeskrivning 
över hur pågående verksamheter inom det föreslagna skyddsområdet påverkas av 
förslag till vattenskyddsområde för Mö klinta, 

att uppdra till tekniska kontoret att utifrån miljöbalkens skälighetsprincip redovisa 
relevanta motiv till varje enskild reglering, 

att uppdra till tekniska kontoret att revidera förslaget till vattenskyddsområde för 
Mö klinta avseende geografiska utbredningsgränser och föreslagna restriktioner för 
att uppfylla skälighetsprincipen enligt 2 kap 7 §i miljö balken, samt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

forts§ 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

att förslaget behandlas politiskt innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. 

Justerandes sign 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§8 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Finansiering av dagvattenutredning på Fridhem 

INLEDNING 

Dnr 2012/407 

I dialog med en exploatör för en etablering av verksamhet på Fridhemsområdet har 
behovet av dagvattenutredning och investeringar i dagvattenlösningar uppkommit. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/283/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 137 

Gunilla Elander deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att utreda och projektera dagvattenlösning för östra 
Fridhem 
att anslå 157.400 kr för utredning och projektering av dagvattenlösning för östra 
Fridhem 
att anslagna medel finansieras inom kommunstyrelsens ram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att utreda och projektera dagvattenlösning för östra 
Fridhem 

att anslå 157.400 kr för utredning och projektering av dagvattenlösning för östra 
Fridhem 

att anslagna medel finansieras inom kommunstyrelsens ram. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
tekniska kontoret 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§9 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Dnr 2012/321 

Förslag till bolagisering av Lärkans sportfält och försäljning av 
"Lärkans Sportfält AB" 
INLEDNING 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-08, § 24 7, att återremittera ärendet om 
bolagisering av Lärkans sportfält och försäljning av "Lärkans Sportfält AB" till 
ledningsutskottet för ytterligare beredning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/208/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 138 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att ej uppdra till kommunstyrelsen att pröva en bolagisering och försäljning av 
Lärkans sportfält, 
att istället uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att, i nära dialog med före
ningslivet, se över de olika stegen och objekten i Vision Lärkan, samt ta fram en 
kostnadsbild och förslag till prioriterade objekt samt finansiering av dessa, samt 
att redovisning av uppdraget sker till kommunstyrelsen senast den l april2013. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda tillsammans med förenings
livet vad en eventuell försäljning av Lärkan skulle innebära ekonomiskt, samt vilka 
utvecklingsmöjligheter det skulle ge gentemot drift i egen regi, samt 
att redovisa en sammanställning till kommunstyrelsen i mars 2013. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
avslag på Hanna Westmans yrkande. 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johansson 
(M), Lars Al derfors (FP), Eva Axelsson (KD), Anders Westin (C), Ulrika Spåreho (S), 
Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Bo Kihlström (S), Gunnel Söderström (V) 
och Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottet förslag och Hanna Westmans 
yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ej uppdra till kommunstyrelsen att pröva en bolagisering och försäljning av 
Lärkans sportfält, 

att istället uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att, i nära dialog med före
ningslivet, se över de olika stegen och objekten i Vision Lärkan, samt ta fram en 
kostnadsbild och förslag till prioriterade objekt samt finansiering av dessa, samt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

. 

. 
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SAlA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUN 

Justerandes sign 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

forts§ 9 

att redovisning av uppdraget sker till kommunstyrelsen senast den 1 april2013. 

Reservation 
Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mot beslutettill förmån för eget yrkande. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

§ 10 

Justerandes slgn 

IJf 

2013-01-10 

Dnr 2012/394 

Bildande av interimsstyrelse för föreningen Måns O! s Sällskapet 

INLEDNING 
Förslag om att föreningen MånsOls Sällskapet ska bildas. Enligt förslaget ska före
ningen bildas av Christer Ekman, Sala stadsutvecklingsförening Sala Silvergruva AB, 
MånsOls Utvärdshus och Sala kommun. Tanken är att dessa aktörer tillsammans 
med näringslivet ska bilda en förening med tyngd, kunskap och entreprenöranda, 
som kan främja den goda utvecklingen vid Måns Olsområdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/272/1, skrivelse från kommunchefen 
Bilaga KS 2012/272/2, förslag till bildande av ny förening 
Bilaga KS 2012/272/3, förslag till stadgar 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 140 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig positiv till föreningen MånsOls Sällskapet, samt 
att Sala kommun deltar i den föreslagna interimsstyrelsen. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig positiv till föreningen MånsOls Sällskapet, samt 

att Sala kommun deltar i den föreslagna interimstyrelsen. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Måns Ols Sällskapet, Christer Ekman 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Dnr 2012/379 

§ 11 Regionalt program föreHälsa i Västmanland 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Rekommendation från VKL att kommuner och landsting antar stöddokument 
"Regionalt program föreHälsa i Västmanland". 

Beredning 
Bilaga KS 2012/273/1, VKL § 8 Regional e Hälsa strategi 
Bilaga KS 2012/273/2, Regionalt program för e Hälsa i Västmanland 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 141 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta stöddokumentet "Regionalt program för e Hälsa", Bilaga KS 2012/273/2, 
samt 
att anvisa 25.500 kronor för 2012 för genomförande under 2013, genom omdispo
nering inom kommunstyrelsens anslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta stöddokumentet "Regionalt program för e Hälsa", Bilaga KS 2012/273/2, 
samt 

att anvisa 25.500 kronor för 2012 för genomförande under 2013, genom omdispo
nering inom kommunstyrelsens anslag. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
Västmanlands Kommuner och Landsting 

;::: /) v4./ 
l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 12 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Motion om längre öppettider för Salas restauranger 

INLEDNING 

Dnr 2012/105 

Andreas Weiborn (M) har den 26 april2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under en testperiod på ett 
år testa en förlängning av serveringstiderna med en timme, samt att under samma 
period utreda förutsättningarna för att permanent utöka serveringstiden med en 
timme. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/274/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/274/2, SBU § 11 yttrande 
Bilaga KS 2012/274/3, motion 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 142 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

Peter Molin (M) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Michael PB Johansson (M) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Peter Molins yrkande. 

Bo Kihlström (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottet förslag och Peter Molins 
yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.i:\l! avslå motionen. 

Reservation 
Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M) och Hanna Westman (SBÄ) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Peter Molins yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 13 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Motion om gymnasial grundkurs 

INLEDNING 

Dnr 2012/151 

Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar- för en jämlik möjlighet till 
högre betyg- att utreda möjligheten för samt arbeta fram en gymnasial grundkurs 
(skrivarkurs) i enlighet med motionens intention. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/275/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/275/2, BLN § 10 yttrande 
Bilaga KS 2012/275/3, motion 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 143 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 14 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala 

INLEDNING 

Dur 2012/157 

Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommun
styrelsen att tillse att en eller flera cykelpumpar sätts upp centralt i Salasamt på 
lämpliga platser på landsbygden för att underlätta för människor att använda 
cykeln som färdmedel. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/276/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/276/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2012/276/3, motion 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 144 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att visa på lämpliga ställen att utplacera 
kommunala cykelpumpar, 
att kostnaden för kommunala cykelpumpar redovisas till kommunstyrelsen, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Carola Gunnarsson (C) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att visa på lämpliga ställen att utplacera 
kommunala cykelpumpar, 

att kostnaden för kommunala cykelpumpar redovisas till kommunstyrelsen, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Justerandes sign ,~j Utdragsbestyrkande 

L),, 
\ju\ 

\ i 
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§ 15 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller 

INLEDNING 

Dnr 2012/212 

Mathias Goldkuhl (M) har den 13 augusti 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbefria bygglovsan
sökningar för solceller i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/277/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/277/2, SBU § 25 yttrande 
Bilaga KS 2012/277 j3, motion 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 145 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att utreda hur bygglovsavgiften utifrån 
gällande lagstiftning kan utgå för bygglov för solceller, solfångare och solpaneler, 
att enligt ovan utarbeta ett förslag till ny /reviderad bygglovstaxa för solceller, 
solfångare och solpaneler, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Peter Molin (M), Hanna Westman (SBÄ), Monica Fahrman (MP) och Gunnel Söder
ström (V) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att utreda hur bygglovsavgiften utifrån 
gällande lagstiftning kan utgå för bygglov för solceller, solfångare och solpaneler, 

att enligt ovan utarbeta ett förslag till ny /reviderad bygglovstaxa för solceller, 
solfångare och solpaneler, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkande 
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§ 16 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Dnr 2012/22 

Medborgarförslag om att i väntan på nytt kulturhus måste Salas 
kulturliv fortsätta leva 

INLEDNING 

Bodil Löfgren har den 26 januari 2012 inkommit med rubricerade medborgarför
slag. Medborgarförslaget stöds av Cameleonterna, Sala Teaterförening, Kilbolokalen 
samt ett 70-tal Salabor. Förslagsställaren föreslår att- för att Salas kulturliv ska 
kunna fortsätta leva -två projektledare på heltid anställs, öppettiderna ökas, cafeet 
utvecklas som mötesplats, samarbeta och utveckla nätverk med Kulturskolan, 
Kungsängsgymnasiet, studieförbunden, konstföreningen med flera samt verka i 
dessa nätverk och genomföra två angelägna projekt varje år. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/278/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/278/2, KU § 35 yttrande 
Bilaga KS 2012/278/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 146 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUN Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

D nr 2012/33 

§ 17 Medborgarförslag om kulturhus, aula och konstgräsplan vid 
Kungsängsgymnasiet samt Salas bostadsbrist 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Roland Eriksson har den 10 februari 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren skriver att han vill framföra sin ståndpunkt i ett antal 
frågor. Kungsängsskolans aula föreslås byggas om så tilltänkta elever får en annan 
syn på gymnasiet i Sala, vidare att eftersatta yttre sportplaner vid gymnasiet åtgärd
as med bland annat en konstgräsplan, samt att det ska satsas på mer bostäder då det 
är bostadsbrist i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/279/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/278/2, medborgarförslag 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 14 7 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att synpunkter som framförs i medborgarförslaget överlämnas tillledningsutskottet 
samt kommunstyrelsen för vidare hantering, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att synpunkter som framförs i medborgarförslaget överlämnas tillledningsutskottet 
samt kommunstyrelsen för vidare hantering, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 18 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Dnr 2012/220 

Medborgarförslag om informationsåtgärder till barn och elever i 
förskolor och skolor om tobaksbruk och nedskräpning 

INLEDNING 
Henrik Jansson har den 15 augusti 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Sala kom
mun ta ett fast grepp om upplysning om tobaksbrukets vansinnigheter och ned
skräpningens nonchalans. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/280/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/278/2, medborgarförslag 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 148 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 19 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Medborgarförslag om upphandling av burägg 

INLEDNING 

Dnr 2012/322 

Beatrice Fischer har den 24 oktober 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun beslutar om att av djuretiska skäl 
inte upphandla eller köpa in burägg till sin verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/281/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/281/2, yttrande från ekonomikontoret, upphandlaren 
Bilaga KS 2012/281/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 149 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 20 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Bob Engelbertssons minnesfond; information 

INLEDNING 

Dnr 2012/359 

Till minne av Bob Engelbertsson har Sala Silvergruva och Riksens Clenodium 
upprättat en minnesfond. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/284/1, skrivelse från Sala Silvergruva 
Kulturutskottets sammanträde 2012-11-20, § 39 

Per-Olov Rapp (S) informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsutskottet för att utreda kommunens 
närmare deltagande i minnesfonden. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till kultur- och fritidsutskottet för att utreda kommunens 
närmare deltagande i minnesfon den. 

Utdrag 
kultur- och fritidsutskottet 

11 

Utdragsbestyrkande 
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§ 21 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

D nr 2013/18 

Revidering av attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 

INLEDNING 
Förvaltningens attestlista föreslås bli reviderad, att gälla från och med 2013-01-15. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/7/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/7/2, reviderad attestlista 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/7/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iill fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/7/2, att 
gälla från och med 2013-01-15. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre, 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 22 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Ändrad organisation för kommunstyrelsens utskott 

INLEDNING 

Dnr 2013/11 

Förslag på förändringar av kommunstyrelsens utskottsorganisation presenteras. 

Beredning 
Handling inkommer. 
Bilaga KS 2013/8/1, förslag från kommunstyrelsens förvaltning 
Reviderad Bilaga KS 2013/8/1, reviderat förslag till ändrad organisation 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa ny utskottsorganisation för kommunstyrelsen, att gälla från och med 
2013-01-11, samt 
att uppdra till kommunjuristen att lämna förslag på reviderad delegationsordning 
för kommunstyrelsen med anledning av ny utskottsorganisation. 

Peter Molin (M) yrkar som ändringsyrkande 
att sista stycket i skrivelsen, under rubriken Anpassning av förvaltningsorganisa
tionen till ny politisk utskottsorganisation, utgår ur skrivelsen. 

Michael PB Johansson (M) yrkar som tilläggsyrkande 
att under rubrikerna Ledningsutskottet samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och 

fritidsutskottet kompletteras texten med: I utskottet ska finnas ordförande, vice ord
förande och oppositionsledare, 
att under rubriken samhällsbyggnadsutskottet, andra meningen, kompletteras texten 
med att utskottet även ska bereda frågor gällande drift, underhåll, skötsel och 
materialförvaltning för kommunala idrotts- och fritidsanläggningar ... etc, 
att under rubriken kultur- ochfritidsutskottet kompletteras texten med att utskottet 
utifrån fastställd delegationsordning äger rätt att själv besluta i vissa frågor, däri
bland fördelning av tider inom kommunala idrotts- och fritidsanläggningar. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Peter Molins ändringsyrkande och Michael PB Johanssons tilläggsyrkande n. 

Hanna Westman (SBÄ), Gunnel Söderström (V) och Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Michael PB Johanssons tilläggsyrkanden. 

Hanna Westman (SBÄ), Michael PB Johansson (M) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Peter Molins yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Michael PB Johanssons tre tilläggsyrkanden mot avslag 
och finner yrkandena bifallna. 

Ordföranden ställer Peter Molins ändringsyrkande mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

forts§ 22 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

2013-01-10 

att fastställa ny utskottsorganisation för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 
2013/8/1, att gälla från och med 2013-01-11, samt 

att uppdra till kommunjuristen att lämna förslag på reviderad delegationsordning 
för kommunstyrelsen med anledning av ny utskottsorganisation. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre, 
kommunstyrelsens utskott 
kontor, övriga förvaltningar och nämnder för kännedom 

Utdragsbestyrkande 
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§ 23 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Ändrad delegationsordning för kommunstyrelsen 

INLEDNING 

Dnr 2013/24 

Med anledning av ändrad utskottsorganisation för kommunstyrelsen presenteras 
förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/9/1, förslag till ändrad delegationsordning för kommunstyrelsen 
Reviderad Bilaga KS 2013/9/2, delegering av beslut i personalärenden 

Virve Svedlund och Hans-Göran Noren föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 
2013/9/1, att gälla från och med 2013-01-11, samt 
att fastställa delegering av beslut i personalärenden, Reviderad Bilaga KS 2012/9/2, 
samt 
att ärendet återkommer för behandling/revidering vid ledningsutskottets samman
träde den 29 januari och kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 
2013/9/1-2, att gälla från och med 2013-01-11, samt 

att fastställa delegering av beslut i personalärenden, Reviderad Bilaga KS 2012/9/2, 
samt 

att ärendet återkommer för behandling/revidering vid ledningsutskottets samman
träde den 29 januari och kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari. 

Hanna Westman (SBÄ) avstår från att delta i beslutet. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre, 
Virve Svedlund 
förvaltningens kontor 
kommunstyrelsens utskott 
~" /Ac.t.f4' 

i::fp. 2013-0l-

Utdragsbestyrkande 
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§ 24 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott 

INLEDNING 
Val till kommunstyrelsens utskott från och med 2013-01-10 till och med 
2014-12-31. 

Yrkanden 
Ordförande och oppositionsråd lämnar förslag på ledamöter och ersättare i 
utskotten. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i fem minuter vid val av ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens utskott. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att välja 

1 a) ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens ledningsutskott 

Ledamöter 

Per-Olov Rapp (S) 

Glenn Andersson (S) 

Ulrika Spåreho (S) 

Carola Gunnarsson (C) 

Peter Molin (M) 

Ordförande 

Per-Olov Rapp (S) 

Vice ordförande 

Ulrika Spåreho (S) 

Oppositionsledare 

Carola Gunnarsson (C) 

Ersättare 

Amanda Lindblad (S) 

Bo Kihlström (S) 

Monica Fahrman (MP) 

Christer Eriksson (C) 

Michael PB Johansson (M) 

För ersättarnas inträde till tjänstgöring i kommunstyrelsens ledningsutskott, 
samhällsbyggnadsutskott samt kultur- och fritidsutskott gäller följande: 

Ersättare som tillhör samma politiska parti som den frånvarande ordinarie leda
moten träder in i första hand. 

Finns ingen ersättare enligt ovan ska följande gälla: 

Om den frånvarande ordinarie ledamoten tillhör socialdemokraterna inträder 
ersättare från Miljöpartiet. Finns ingen ersättare från dessa partier inträder 
ersättare i den ordning de nämns i protokollet, med början överst. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

30{37) 

D nr 



Justerandes sign 

forts § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Om den frånvarande ordinarie ledamoten tillhör Centerpartiet inträder ersättare 
från Moderata Samlingspartiet. Finns ingen ersättare från detta parti, inträder 
ersättare i den ordning de nämns i protokollet med början överst. 

Om den frånvarande ordinarie ledamoten tillhör Moderata Samlingspartiet inträder 
ersättare från Centerpartiet. Finns ingen ersättare från detta parti, inträder er
sättare i den ordning de nämns i protokollet med början överst. 

Insynsrätt med yttranderätt gäller för partier i kommunfullmäktige som inte repre
senteras i utskotten. 

2) ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 

Ledamöter 

Ulrika Spåreho (S) 

Glenn Andersson (S) 

Peter Molin (M) 

Ordförande 

Ulrika Spåreho (S) 

Vice ordförande 

Glenn Andersson (S) 

3) ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Ledamöter 

Bo Kihlström (S) 

Viktor Kärvinge (S) 

Ulrika Spåreho (S) 

Peter Molin (M) 

Christer Eriksson (C) 

Ordförande 

Bo Kihlström (S) 

Vice ordförande 

Viktor Kärvinge (S) 

Oppositionsledare 

Peter Molin (M) 

Ersättare 

Alaittin Temur (S) 

Kristina Nyberg (S) 

Peter Kraft (MP) 

Johan Widen (M) 

Carola Gunnarsson (C) 

Utdragsbestyrkande 
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4) ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

Ledamöter 

Amanda Lindblad (S) 

Alaittin Temur (S) 

Alette Marie Lindgren (S) 

Michael PB Johansson (M) 

Anders Westin (C) 

Ordförande 

Amanda Lindblad (S) 

Vice ordförande 

Alaittin Temur (S) 

Oppositionsledare 

Michael PB Johansson (M) 

Ersättare 

Kristina Nyberg (S) 

Viktor Kärvinge (S) 

Per-Olov Rapp (S) 

Andreas Weiborn (M) 

Christer Gustafsson (C) 

Hanna Westman (SBÄ) avstår från att delta i besluten avseende kommunstyrelsens 
utskott. 

Utdrag 

kommunstyrelsens utskott 
de valda 
personalkontoret, Camilla Hagblad 

Utdragsbestyrkande 
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Dnr 2012/393 

Remiss från Naturvårdsverket om ansökan om spridning av 
bekämpningsmedlet Vectobac G 

INLEDNING 
Yttrande över Naturvårdsverkets remiss med anledning av ansökan från Nedre 
Dalälvens Utveckling AB om spridning av bekämpningsmedlet Vetobac G för be
kämpning av översvämningsmygg under säsongen 2013 i Nedre Dalälvsområdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/285/1, skrivelse från Bygg- och Miljö Sala Heby 
Bilaga KS 2012/285/2, remiss från Naturvårdsverket 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämp
ning av översvämningsmygg under säsongen 2013 i Nedre Dalälvsområdet 

Carola Gunnarsson (C), Gunnel Söderström (V) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämp
ning av översvämningsmygg under säsongen 2013 i Nedre Dalälvsområdet 

Utdrag 
Naturvårdsverket 
samhällsbyggnadskontoret, Maria Widarsson för kännedom 

Justerandes sign l VIdeagsbestyrkande 
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styrgrupp för nytt kulturhus i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2011/14 

På förslag av kulturhusutredningens styrgrupp avslutas arbetet och överlämnas till 
kommunstyrelsen ledningsutskott. 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/10/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/10/2, skrivelse från styrgruppen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att styrgruppen för nytt kulturhus avvecklas och upphör från och med den 31 
januari 2013 
att styrgruppen för nytt kulturhus slutredovisar hittills utfört arbete till lednings
utskottet den 29 januari 2013, samt 
att ledningsutskottet övertar styrgruppens fortsatta arbete. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
avslag på Per-Olov Rapps yrkande, 
samt yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att styrgruppens arbete fortsätter i kultur- och fritidsutskottet och att arbetet 
istället fortskrider i kulturplanen, tillsammans med föreningslivet 

Glenn Andersson (S), Monica Fahrman (MP), Amanda Lindblad (S) och Michael PB 
Johansson (M) yrkar 
avslag på Hanna Westmans yrkande, samt 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Hanna Westmans yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att styrgruppen för nytt kulturhus avvecklas och upphör från och med den 31 
januari 2013, 

att styrgruppen för nytt kulturhus slutredovisar hittills utfört arbete tilllednings
utskottet den 29 januari 2013, samt 

/ 
Utdragsbestyrkande 
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att ledningsutskottet övertar styrgruppens fortsatta arbete. 

Reservation 
Hanna Westman (SBÄ) och Gunnel Söderström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Westmans yrkande. 

Utdrag 

styrgruppen för nytt kulturhus, Glenn Andersson 
Petra jablonski 
kultur- och fritidsutskottet 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Rekrytering av kommunchef 

INLEDNING 

Dnr 2013/5 

Arbete har inletts med rekryteringen av kommunchef i Sala kommun. Rekryterings
tjänst har avropats enligt det förfarande som av SKL har upphandlats och som Sala 
kommun anslutit sig till. Förslag till annonsformulering presenteras. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/11/1, skrivelse från personalchefen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreslagen annonsformulering. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med tilläggsyrkandet att följande läggs till i 
annonstexten: Kommunen har ett bra läge i Mälardalen, med drygt en timmes restid 
till Stockholm, en halvtimme till Uppsala och Västerås. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med ändringsyrkandet att det i texten, andra 
stycket, ska stå: Kommunchefen arbetar för den politiska ledningen ... etc. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos tilläggsyrkande och Peter Molins ändringsyrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreslagen annonsformulering enligt reviderat förslag. 

Utdrag 

personalkontoret, 
j an e Allansson 

Di l- i 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-01-10 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: 

ledningsutskottet den 11 och 18 december 2012, kulturutskottet den 18 december 
2012, teknik- och fritidsutskottet den 6 december 2012, samhällsbyggnadsutskottet 
den 6 december 2012, 

samt, 

andra särskilt förtecknade delegationsbeslut under tiden 2012-12-05 till och med 
2013-01-09. 

Justerandes sign l Utdragsbestyrkande 
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