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N ärvaralista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

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

Christer Gustafsson (C) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Allan Westin (M) 
Andreas Weiborn (M) 
Bo Kihlström (S) 

Bo Kihlström (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
johanna Ritvadatter (V) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Allan Westin (M) 
Andreas Weiborn (M) 
Ragge jagera (SD) 

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 

kll3.30-17.00 § 29-44 

kl13.30-16.15 § 29-31 

ersätter Elisabet Pettersson (C)§ 29-45 

ersätter Elisabet Petterson (C) § 46-49 

ersätter Michael PB Johansson (M) 

ersätter Christer Eriksson (C)§ 32-49 

ersätter Per-Olov Rapp (5) § 45-49 

kl13.30-15.30 

kl13.30-15.30 

Mikael Helmin, marknads- och kommunikationschef, Vafab Miljö AB 
Andreas Porswald, ordförande Vafab Miljö AB 
Per-Erik Person, tf VD, Vafab Miljö AB 
Klars-Göran Gidlöf, enhetschef 
Eva-Marie Larsson, planarkitekt 
jan e Allansson, personalchef 
Lennart Björk, ekonomichef 
Hanna Andersson, upphandlare 
Inger Lindström, controller 
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
)iii Roos, kommunsekreterare 
Marie Ö hl und, nämndsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2013-02-07 

Innehållsförteckning 
§ 29 

§ 30 

§ 31 

§ 32 

Ordningsfråga .............. . 

Avfallshanteringens framtidsfrågor-information från Vafab Miljö AB ..... 
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Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt av-gift för tillfälligt boende i 
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....... 4 

. 5 

............ 6-8 

.9 

§ 33 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15; 

§ 34 

§ 35 

§ 36 

§ 37 

§ 38 

information.. . ............. 10 

Riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing .. 

Landstingets hjälpmedelscentrum; förslag till verksamhet och budget 2013 .. 

Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning. 

Sa!a kommuns upphandlingsfunktion .. 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-2016 .. 

....... 11 

.............. 12 

... 13 

... 14 

...................................... 15 
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§ 44 Medborgarförslag om ungdomsgård i Ra n sta.. . . 21 

§ 45 Verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen/kommun-styrelsens förvaltning och överförmyndare, 
begäran om tilläggs-budget i 2013 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från 

§ 46 

§47 

§ 48 

§49 

verksamhetsåret 2012. .. ........ 22-24 

Redovisning av intern kontroll 2012 för kommunstyrelsens förvaltning ..... 

Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning ... 

Kompletteringsval .... 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation . 

Utdragsbestyrkande 

. ..... 24 

. ·································· 25 

. ...... 26 

. ....... 27 
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§ 29 

Justerandes slgn 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista 

Reviderad attestlista 2013 för kommunstyrelsens förvaltning 

samt 

att följande ärenden utgår ur dagens föredragningslista 

5 Genomgång och prioritering av detaljplaner våren 2013 

8 Löneöversyn 2012- information 

Utdrag 

bevakning 

Ut d ra g s bestyrka n d e 
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§ 30 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Avfallshanteringens framtidsfrågor-information från Vafab 
Miljö AB 

INLEDNING 
Information från Vafab Miljö AB om framtidens avfallshantering, utmaningar och 
möjligheter. 

Mikael Helmin, marknads-och kommunikationschef, Andreas Porswald, ordförande 
samt Per-Erik Person, tf VD, Vafab Miljö AB, informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

s (27) 



§ 31 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2011/14 

styrgrupp för nytt kulturhus i Sala- analys och slutrapport 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-10, § 26, att avveckla styrgruppen för nytt 
kulturhus från och med 2013-01-31 samt att ledningsutskottet övertar styrgrupp
ens fortsatta arbete. Vid dagens sammanträde lämnas en slutredovisning från 
styrgruppen för nytt kulturhus i Sala, samt en presentation av genomförd mark
nadsanalys. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/10/3, PM- slutredovisning kulturhusprojekt för nedlagt arbete 
2011-2012 
Bilaga KS 2013/10/4, analys 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 10 

Glenn Andersson inleder föredragningen med en övergripande information om 
styrgruppens arbete i kulturhusprojektet 

Petra jablonski presenterar den marknadsanalys som genomförts av marknads
analytikern L-G Nilsson. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 
att fortsätta den påbörjade utredningen kring en eventuell om- och tillbyggnad i 
syfte att tillskapa ett Kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen, 
att förutsättningarna för utredningen bör vara 250 platser, platt golv med tele
skopläktare, väl tilltaget scen utrymme, övriga lokaler för exempelvis loger och 
förvaring samt teknisk utrustning i form av ljus och ljud, 
att utredningen ska påvisa förslag till driftsorganisation samt redovisa investe
rings- och driftskostnader, 
att utredningens resultat ska redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott i maj 
2013, 
att återkalla ansökan om medlemskap i Västmanlandsmusiken, samt 
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
avslag på Carola Gunnarssons yrkande, samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens ledningsutskott att presentera ett förslag till hur 
det fortsatta utredningsarbetet ska genomföras, samt 
.a1t lägga redovisningen till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUN Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

forts§ 31 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 

2013-02-07 

att både lasarettsmatsalen och Täljstenen ska användas, då det är positivt att knyta 
ihop dessa områden via "vattenvägen", samt att det ej byggs en alltför stor "konsert
sal". 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att kulturhusets fortsatta arbete läggs in i arbetet för kulturplanen och att 
kulturplanen får längre tidsfrist, samt 
att de ekonomiska förutsättningarna för båda förslagen redovisas i kulturplanen. 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
avslag på Hanna Westmans yrkande, samt 
bifall till Glenn Anderssons yrkande. 

Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (S) och Alette Marie Lindgren (S) yrkar 
bifall till Glenn Anderssons yrkande. 

Gunnel Söderström (V), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Lars Al derfors (FP), 
Eva Axelsson (KD), Christer Gustafsson (C) och Allan Westin (M) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Glenn Anderssons (S) yrkande, Carola 
Gunnarssons (C) yrkande, Hanna Westmans (SBÄ) yrkande och Monica Fahrmans 
(MP) yrkande och finner Glenn Anderssons yrkande bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Glenn Anderssons yrkande utses till huvudförslag. För att avgöra 
vilket förslag som ska utgöra motförslag ställer ordföranden proposition på Carola 
Gunnarssons (C) yrkande, Hanna Westmans (SBÄ) yrkande och Monica Fahrmans 
(MP) yrkande och finner Carola Gunnarssons yrkande valt som motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder Glenn Anderssons 
yrkande röstar ja, den som stöder Carola Gunnarssons yrkande röstar nej. Vid 
omröstningen avges 6 ja-röster [Per-Olov Rapp (S),Ulrika Spårebo (S), Glenn 
Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette Marie Lindgren (S) och Hanna West
man (SBÄ)] och 9 nej-röster [Gunnel Söderström (V), Monica Fahrman (MP), Carola 
Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Lars Alderfors (FP), Eva 
Axelsson (KD), Christer Gustafsson (C) och Allan Westin (M)]. 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

forts§ 31 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

2013-02-07 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

;ill fortsätta den påbörjade utredningen kring en eventuell om- och tillbyggnad i 
syfte att tillskapa ett Kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen, 

att förutsättningarna för utredningen bör vara 250 platser, platt golv med tele
skopläktare, väl tilltaget scen utrymme, övriga lokaler för exempelvis loger och 
förvaring samt teknisk utrustning i form av ljus och ljud, 

att utredningen ska påvisa förslag till driftsorganisation samt redovisa investe
rings- och driftskostnader, 

att utredningens resultat ska redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott i maj 
2013, 

att återkalla ansökan om medlemskap i Västmanlandsmusiken, samt 

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. 

Reservation 
Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S) 
och Alette Marie Lindgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Glenn 
Anderssons yrkande. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Silvana Enelo-janssan 
Petra jablonski 
bevakning 

&>(p t3t21-3 
Utdragsbestyrkande 
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§ 32 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dur 2012/408 

Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt av
gift för tillfälligt boende i Motivationsboende 

INLEDNING 
Förslag till nya avgifter inför 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/13/1, VON§ 143 med yttrande 
Bilaga KS 2013/13/2, avgifter 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 11 

Klas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att fastställa avgifterna för medboende i enlighet med parboendegaranti, att gälla 
från och med den 2013-03-01, 
att fastställa avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende till165 kr/dygn, att 
gälla från och med den 2013-03-01, samt 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om årligt omräkning i 
relation till den förändring av prisbasbeloppet som sker. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa avgifterna för medboende i enlighet med parboendegaranti, att gälla 
från och med den 2013-03-01, 

att fastställa avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende till 165 kr j dygn, att 
gälla från och med den 2013-03-01, samt 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om årligt omräkning i 
relation till den förändring av prisbasbeloppet som sker. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 33 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr2010/60 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna 
Rådmannen 1-7,9-11 samt 13-15; information 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Rådmannen 2012-10-29, § 
112. Därefter har Länsstyrelsen beslutat 2012-11-21, enligt 12 kap 2 § ÄPBÖ, att ta 
upp kommunens beslut att anta detaljplanen för kvarteret Rådmannen till prövning. 

Länsstyrelsen har efter intern prövning kommit fram till att nämnda detaljplan 
kommer att bli föremål för ett beslut om upphävande. Det är omständigheter kring 
fastigheten Rådmannen 6 som motiverat det kommande beslutet. Möjlighet finns att 
avgränsa uppbävandet till del av den antagna detaljplanen, det vill säga den del som 
omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 § PBL. Det enda alternativet till detta är att 
detaljplanen upphävs i sin helhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/29/1, meddelande 2013-01-22 från Länsstyrelsen, förfrågan angå
ende förfarande vid upphävande av detaljplan för kvarteret Rådmannen 

Eva- Marie Larsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att i yttrande till Länsstyrelsen meddela att Sala kommun godkänner att detalj
planen kan upphävas till den del som omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 §P BL. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att i yttrande till Länsstyrelsen meddela att Sala kommun godkänner att detalj
planen kan upphävas till den del som omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 § PBL. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 34 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2012/414 

Riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier och 
mobbing 

INLEDNING 
Sala kommun strävar efter en trygg och säker arbetsmiljö och accepterar inte någon 
form av trakasserier. Ett förslag till riktlinjer är framtaget. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/1/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/1/2, riktlinjer 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-15, §l 

jan e Allansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing, Bilaga 
KS 2013/1/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing, Bilaga 
KS 2013/1/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
nämnder, kontor och förvaltningar 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 35 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2013/35 

Landstingets hjälpmedelscentrum; förslag till verksamhet och 
budget 2013 

INLEDNING 
Gemensamma nämnden beslutade 2012-12-14 att rekommendera huvudmännen att 
fastställa föreliggande förslag till verksamhet och budget för 2013 för landstingets 
hjälpmedelscentrum. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/18/1, skrivelse från Landstinget Västmanland 2013-01-17 med 
underlag 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 15 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för Lands
tingets hjälpmedelscentrum. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för 
Landstingets hjälpmedelscentrum. 

Utdrag 

Landstinget Västmanland 

/!ip 18fJ:2!3 

l Utdragsbestyrkande 

l 
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§ 36 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2013/18 

Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 

INLEDNING 
Förvaltningens attestlista föreslås bli reviderad, attgälla från och med 2013-02-12. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/7/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/7/4, reviderad attestlista 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/7/4, att 
gälla från och med 2013-02-12. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/7/4, att 
gälla från och med 2013-02-12. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 

[jt 13rJ:2J9 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 37 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Sala kommuns upphandlingsfunktion 

INLEDNING 

Dnr 2013/20 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-20, § 167, att uppdra till kommunchefen att 
utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer 
beträffande bland annat upphandling. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/2/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-15, § 2 

Lennart Björk föredrar ärendet. Hanna Andersson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/2/1, behålla upphand
lingsfunktionen inom Sala kommun, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att undersöka möjligheten till ökat 
samarbete med kommunens bolag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/2/1, behålla upphand
lingsfunktionen inom Sala kommun, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att undersöka möjligheten till ökat 
samarbete med kommunens bolag. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
Lennart Björk 
Hanna Andersson 
r . /la A'Q·1/J 

t:- ip '/o Il? l ::> 

1 Justerandes sign l Utdragsbestyrkande 
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§ 38 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-2016 

Beredning 
Handlingar inkommer, 

Dnr 2012/385 

Bilaga KS 2013/37/1, skrivelse "Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-

2016" med bilagor från ekonomikontoret 

Bilaga KS 2013/37/2, skrivelse 2013-02-04 från kommunstyrelsens ordförande 

"Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-2016 och EU 2020-strategim" 

Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 27 (information) 

Lennart Björk föredrar ekonomikontorets skrivelse "Gemensamma planeringsförut

sättningar 2014-2016" med bilagor. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar sin skrivelse "Gemensamma planeringsförutsättningar 

2014-2016 och EU 2020-strategin". 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att anta "Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-2016", Bilaga KS 
2013/37/1, samt 
att anta föreliggande dokument "Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-
2016 och EU 2020-strategin" för nämnder och styrelse, Bilaga KS 2013/37/2, att 
använda i arbetet med framtagande av strategisk Plan 2014-2016. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta "Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-2016", Bilaga KS 
2013/37 /l, samt 

att anta föreliggande dokument "Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-
2016 och EU 2020-strategin" för nämnder och styrelse, Bilaga KS 2013/37/2, att 
använda i arbetet med framtagande av strategisk Plan 2014-2016. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 
övriga nämnder och förvaltningar 

Utdragsbestyrkande 

15 (27} 



§ 39 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2012/191 

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt 
kunskapscentrum 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C) och Anna Giller
blad (C) har den 24 juli 2012 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna 
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samarbete med 
bildnings- och lärandenämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan 
för hur Ö s by Naturbruksgymnasium ska kunna utvecklas till ett Grönt kompetens
centrum, där långsiktig hållbar utveckling är ledstjärnan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/19/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/19/2, BLN § 29 yttrande 
Bilaga KS 2013/19/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 20 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

16 (27) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2012/41 

§ 40 Motion om politiska ungdomsförbunds möjligheter att verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M), Emil Klingström (M) och Mathias Goldkuhl (M) har den 20 
februari 2012 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kom
munfullmäktige beslutar att tillåta att politiska ungdomsförbund att fritt verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/20/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/20/2, UAN § 36 yttrande 
Bilaga KS 2013/20/3, demokratiberedningen yttrande 
Bilaga KS 2013/20/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 21 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
flll bildnings- och lärandenämnden tar fram en strategi och handlingsplan för de 
politiska partiernas deltagande i skolan, 
flll de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att delta i framtagandet av 
strategin, samt 
flll därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

flll bildnings- och lärandenämnden tar fram en strategi och handlingsplan för de 
politiska partiernas deltagande i skolan, 

att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att delta i framtagandet av 
strategin, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

17 (27} 



§ 41 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

D nr 2012/188 

Motion om att förbättra förutsättningarna för bredband genom 
samordning 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) har den 19 juli 2012 inkommit 
med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur förutsättningarna för bred
bandsutbyggnad kan förbättras genom samordning av utbyggnad av bredband med 
annan infrastruktur för bland annat vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/21/1, TFU § 15 yttrande 
Bilaga KS 2013/21/2, motion 
Bilaga KS 2013/21/3, motionssvar 2013-01-18 från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 22 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för samordning av 
nedläggning av bredband och annan infrastrukturutbyggande, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för samordning av 
nedläggning av bredband och annan infrastrukturutbyggande, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

18 (27) 



§ 42 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2011/289 

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal 
digital agenda 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström (C), Anders Westin 
(C), Gustaf Eriksson (C), Mikael Jonsson (C), Maila Pettersson (C), Hans Johansson 
(C), Christer Gustafsson (C) och Kerstin Larsson (C) inkom den 22 november 2011 
med rubricerade motion om framtagande av en kommunal bredbandsstrategi. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/22/1, motion 
Bilaga KS 2013/22/2, motionssvar 2013-01-17 från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 23 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen/medborgarkontoret att ta fram en kommunal 
bredbandsstrategi för fastställande av kommunfullmäktige senast 2013-06-30, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen/medborgarkontoret att ta fram en kommunal 
bredbandsstrategi för fastställande av kommunfullmäktige senast 2013-06-30, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

lJusterandes sign Utdragsbestyrkande 

19 (21) 



§ 43 

SALA 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2012/331 

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M), Pernilla Johansson (M), Allan Westin (M), 
Andreas Weiborn (M), Michael PB Johansson (M) och Matthias Goldkuhl (M) inkom 
den 29 oktober med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska 
stödja organisationen Ung Företagsamhet med 2 kronor per kommuninvånare. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/23/1, yttrande 2012-11-06 från kommunchefen 
Bilaga KS 2013/23 j2, motion 
Bilaga KS 2013/23/3, motionssvar 2013-01-15 från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 24 

Per-Olov Rapp (S) informerar om en inkommen skrivelse från VKL angående alter
nativ hantering till finansiering av Ung Företagsamhet i kommande budgetprocess 
för VKL. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att ställa sig positiv till Ung Företagsamhet och projektet Krafttaget, 
ill anvisa två kronor per invånare, ca 43.000 kronor, för 2013 för att stödja 
organisationen Ung Företagsamhet, 
ill kostnaden år 2013 täcks ur eget kapital, 
ill finansiering för åren 2014-2015 behandlas i strategisk Plan 2014-2016, 
samt 
ill därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill ställa sig positiv till Ung Företagsamhet och projektet Krafttaget, 

ill anvisa två kronor per invånare, ca 43.000 kronor, för år 2013 för att stödja 

organisationen Ung Företagsamhet, 

att kostnaden år 2013 täcks ur eget kapital, 

ill finansiering för åren 2014-2015 behandlas i Strategisk Plan 2014-2016, 

samt 

ill därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag: kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

20 (27) 



§44 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Medborgarförslag om ungdomsgård i Ransta 

INLEDNING 

Dnr 2012/111 

Mikael Jonsson har den 10 maj 2012 inkommit med rubricerade medborgar-
förslag. Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att Ranstas ungdomar 
behöver en ungdomsgård, placeradiRansta Nästas bygdegård. Förslagsställaren 
beskriver de utmaningar som föreningen står inför, hur aktiviteter ska kunna skapas 
i ändamålsenliga utrymmen för ungdomarna och hur det ska hanteras då lokalen för 
detta kräver renovering för att inte förfalla. Bland annat krävs isolering och lagning 
av lokalens vindsutrymme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/24/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/24/2, KU § 40 med yttrande 
Bilaga KS 2013/24/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 25 

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 

21 (27) 



§45 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2013/54 

Verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen/kommun
styrelsens förvaltning och överförmyndare, begäran om tilläggs
budget i 2013 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, 
investeringar från verksamhetsåret 2012 
Beredning 
Bilaga KS 2013/26/1, verksamhetsberättelse 2012, kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/26/2, verksamhetsberättelse 2012, överförmyndare 
Bilaga KS 2013/26/3, begäran om tilläggsbudget i 2013 års driftanslag 
Bilaga KS 2013/26/4, begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhets
året 2012 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 16 
Kompletterande handling inkommer från kommunstyrelsens förvaltning, 
Bilaga KS 2013/26/5, sammanfattande verksamhetsberättelse 2012 kommunstyrel
sens förvaltning 
Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning, 
att godkänna verksamhetsberättelse 2012 för överförmyndare, 
att överlämna verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning och 
överförmyndare till bokslutsberedningen, samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna begäran om tilläggsbudget 2013 års driftanslag, Bilaga KS 2013/26/3, 
till bokslutsberedningen 
att överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 2012, 
Bilaga KS 2013/26/4, till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning, 

att fastställa verksamhetsberättelse 2012 för överförmyndare, 

att överlämna verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning och 
överförmyndare till boksluts beredningen, 

att överlämna begäran om tilläggsbudget 2013 års driftanslag, Bilaga KS 2013/26/3, 
till bokslutsberedningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

22 (27) 



SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2013-02-07 

forts§ 45 

att överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 2012, 
Bilaga KS 2013/26/4, till bokslutsberedningen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
bokslutsberedningen 

(ip f)rl~13 

l Utdragsbestyrkande 

23 (27} 



§ 46 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

D nr 2012/18 

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens 
förvaltning 
Beredning 
Bilaga KS 2013/27/1, skrivelse 2013-01-22 från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 17 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna genomförd intern kontroll för 2012 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna genomförd intern kontroll för 2012 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 

fip 131Zl3 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

24 {27) 



§ 47 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

D nr 20132/53 

Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning 

INLEDNING 
Förslag till intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning enligt bilaga. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/28/1, skrivelse 2013-01-22 från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/28/2, förslag till intern kontrollplan 2013 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 19 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med Bilaga KS 2013/28/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

all fastställa intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med Bilaga KS 2013/28/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

25 (27) 



§48 

Justerandes sign 

Kompletteringsval 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2013/25 

• Val av representant i Vänortsföreningen Sala-Pao efter Eva Törnblom (S) 
inget förslag för närvarande 

• Val av ledamot i Sala Hembygds- och fornminnesförening efter Amanda 
Lindblad (S) 
inget förslag för närvarande 

• Val av representant i Vänortsföreningen Sala-Vändra efter Åke Hedvall (S) 
inget förslag för närvarande 

• Val av ersättare i Sala-Heby Ideforum efter Lotta Johansson Arnqvist (S) 
inget förslag för närvarande 

• Val av representant i VKL:s samverkansgrupp för Länsstrategi för folk
hälsoarbetet i Västmanland efter Lotta Johansson Arnqvist (S) 
förslag: Alette Marie Lindgren {S) 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Alette Marie Lindgren (S) till representant i VKL:s samverkansgrupp för 
Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland efter Lotta Johansson Arnqvist (S). 

Utdrag 
Alette Marie Lindgren 
Västmanlands Kommuner och Landsting 

E 1jJ 11; t? x 13 

l Utdragsbestyrkande 

26 (27) 



§ 49 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-02-07 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: 

ledningsutskottet den 15 och 29 januari, kultur- och fritidsutskottet den 22 januari, 
samt samhällsbyggnadsutskottet den 15 januari 2013, 

samt, 

andra särskilt förtecknade delegationsbeslut under tiden 2012-01-10 till och med 
2013-02-06. 

Utdragsbestyrkande 

27 (27) 


