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Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

övriga deltagare 

,- . l Justerandes Slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Per-Olov Rapp (S) 
Glenn Andersson (S) 
Amanda Lindblad (S) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Eriksson (C) 
Elisabet Pettersson (C) 
Peter Molin (M) 
Michael PB johanssan (M) 
Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 

Alaittin Temur (S) 
Bo Kihlström (S) 
Peter Kraft (MP) 

ej § 85 p g a jäv 

kl13.30-16.30, § 65-81 

ersätter Ulrika Spåreho (S) 
Alette Marie Lindgren (S) 
ersätter Monica Fahrman (MP) 
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Allan Westin (M) 
Johan Widim (M) 

ersätter Michael PB johanssan (M)§ 82-86 
ersätter Michael PB johanssan (M)§ 87-110 

Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
johanna Ritvadatter (V) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Allan Westin (M) 
Andreas Weiborn (M) 
Johan Wide n (M) 
Ragge jagera (SD) 

ersätter Hanna Westman (SBÄ) § 85 

kl13.30-16.00 

kl13.30-17.00 
kl13.30-16.30 

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 
Silvana Enelo Jansson, chef för medborgarkontoret 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret 
Jane Allansson, personalchef 
Lars-Göran Carlsson, förhandlare 
Virve Svedlund, kommunjurist 
Lennart Björk, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Anna Cedervång, ekonom 
)iii Roas, kommunsekreterare 

l Utdragsbestyrkande 

l 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Innehållsförteckning 
§ 65 

§ 66 

Ordningsfråga . 

Inbjudan till samråd om Kommunplan 2012, översiktsplan för Heby kommun. 

................. ·········· 5 

.. ····· 6 

§ 67 Remiss från Länsstyrelsen om Utvidgat strandskydd i Västmanland; yttrande .. , ..................... H ..................... 7 

§ 68 Avgränsningssamråd av miljöbedömning Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025; yttrande .. B 

§ 69 Remiss från Landstinget Västmanland om Miljöpolitiskt program för Landstinget Västmanland 2013-2017 .. 9 

§ 70 Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen Västernorrland- förslag till åtgärdsområden i Bottenhavets 
vattendistrikt; yttrande.. .. ........................................... 10 

§71 Remiss från Miljödepartementet om Klimatfärdplan 2050 .. ....................... 11 

§ 72 Policy gällande socker i förskola, skola, fritids och annan pedagogisk verksamhet ........................................ 12 

§ 73 

§ 74 

Förslag till ny taxa för externa lunchgäster inom kostenhetens verksamheter ..... . 

Färdtjänsttaxa för Sala kommun .. 

.............. 13 

... 14 

§ 7S skrivelse från Sala Konstförening Agw?Hmuseet angående entren från Karlagatan till Agu€1imuseet .... ... 15 

§ 76 Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet ....................................... 16 

§77 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare ... . ............................ 17 

§ 78 skrivelse från kommunens pensionärsorganisationer med begäran om att samarbetet mellan KPR och 
kommunstyrelsen återupptas ........................................ .................. .. ......... 18-19 

§ 79 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen ............................................................................ 20 

§ 80 Revisionsrapport "Granskning av reglementen och delegationsordningar för den nya organisationen .......... 21 

§ 81 Inrättande av ett nytt kultur- och fritidskontor .. . 22 

§ 82 strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning samt överförmyndare 2014-2016 ................................... 24 

§ 83 Bokslut för Sala kommun 2012 ..................................... ...... ..... . ............. . ............... 24-25 

§ 84 

§ 85 

§ 86 

Ansökan om tJiläggsanslag från bildnings- och lärandenämnden. 

Sala kommuns ägartillskott till Sala Silvergruva AB (SSAB) .. 

Förvärv av statlonsfastigheten Sala Kristina 3:5 .. 

....... 26 

... 27 

. 28 

§ 87 Svar på synpunkter i samband med inlämnande av medborgar förslag om kulturhus, aula och konstgräsplan 
vid Kungsängsgymnasiet samt Salas bostadsbrist.. .............................................. 29 

§ 88 Uppdrag i samband med beviljat medborgarförslag om vänorter inom EU och gränsöverskridande EU-projekt 
30 

§ 89 Motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden.. . ............................................................ 31 

§ 90 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i 
Sala kommun. . .............. . ..................................................................................... 32 

§ 91 Motion om att utvidga felanmälan till och från medborgarna ..................................................................... 33 

§ 92 Motion om att låta medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige via ch att ....................................... 34-35 

§ 93 Motion om att ta fram en webbstrategi för sala kommun ............................................................................. 36 

§ 94 Motion om ledamots- och motionsregister . .................................................................................... ~ 

§ 95 Motion om att Sala kommun uppmanas att underteckna deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och 

§ 96 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

§ 100 

män (CEMRs jäm-ställdhetsdeklaration).. . ............................................. 38 

Motion om att införskaffa hjärtstartare till taxi. . ······ 39 

Motion om omprioritering av snöröjningen i Sala kommun ...................... .. . 40 

Motion om stadsodling i Sala .. 

Medborgarförslag-gör min skolgård bättre .. 

............................................................. 41 

...... 42 

Medborgarförslag om tilläggsanslag till skolförvaltningen för att kunna driva vidare 7-9 skolorna i 
Västerfärnebo och Sala stad. .. ....................................................................... 43 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

§ 101 

§ 102 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

§ !09 

§ 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Medborgarförslag om hur pengarna som destinerats till högstadieskolorna egentligen använts. 

Medborgarförslag om skyltning tlll järnväg/busstation i Sa!a .. 

Medborgarförslag om välkomstskylt ti!t Mäldinta socken .. 

Medborgarförslag om bandyplan l sala. 

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF .. 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år .... 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år. 

Sammanstä!!ning över bifallna motioner och medborgarförslag som ska verkställas .. 

Kompletteringsval .. 

.......... 44 

.......... 45 

'""'"" 46 

.......... 47 

.......... 48 

... 49 

.......... 50 

.......... 51 

.. ........ 52 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation .... ··················· ·······"'""'53 

Utdragsbestyrkande 
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'"l' "'"""*'~ SALA 
KOMMUN 

§ 65 Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista: 

• Ansökan om tilläggsanslag från bildnings- och lärandenämnden 

• Sala kommuns ägartillskott till Sala Silvergruva AB 

• Förvärv av stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 66 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2012/136 

Inbjudan till samråd om Kommunplan 2012, översiktsplan för 
Hebykommun 

INLEDNING 
Sala kommun har fått Kommunplan 2012, översiktsplan för H e by kommun, för 
samrådsyttrande från H e by kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/53/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2013/53/2, remiss från Heby kommun 
Ledningsutskottet 2013-03-12, §52 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga KS 2013/53/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

attyttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga KS 2013/53/1. 

Utdrag 

Hebykommun 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 67 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2012/411 

Remiss från Länsstyrelsen om Utvidgat strandskydd i Västman
land; yttrande 

INLEDNING 
Som en del av översynen av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken ingick 
att länsstyrelserna före utgången av 2014 ska genomföra en översyn av en del av 
strandskyddet som handlar om utvidgningen från100meter (generella strand
skyddet) till300 meter. l Sala kommun har det utvidgade strandskyddet hittills gällt 
endast utefter Dalälven. 

l förslaget till utvidgat strandskydd i Sala kommun kvarstår det gamla området ut
med Dalälven i stort sett och nytillkommet område är Fläcksjöns västra och södra 
stränder, Hö näs och Näs byar undantagna. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-03-12, § 26, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/197/1, förslag till yttrande från samhällsbyggnadskontoret, miljö
enheten 
Samhällsbyggnadsutskottet 2013-03-12, § 26 
Kompletterande handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/197/2, remissunderlag 

Yrkanden 
Christer Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att ej tillstyrka förslag till utökat strandskydd i Västmanland i delen avseende utökat 
strandskydd vid Fläcksjö n, samt 
att tillstyrka förslaget avseende Dalälven, med justering av att Fors bo gård tas ur det 
utvidgade strandskyddet och återgår till generellt strandskydd 100 meter. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i yttrande till Länsstyrelsen ej tillstyrka förslag till utökat strandskydd i Västman
land i delen avseende utökat strandskydd vid Fläcksjö n, samt 

att tillstyrka förslaget avseende Dalälven, med justering av att Fors bo gård tas ur det 
utvidgade strandskyddet och återgår till generellt strandskydd l 00 meter. 

Utdrag 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, naturvårdsenheten 
samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten r., 
C>tv 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 68 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

D nr 2013/89 

Avgränsningssamråd av miljöbedömning Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2014-2025; yttrande 

INLEDNING 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har uppdraget att ta fram en länsplan för regional 
transportinfrastruktur för perioden 2014-2025. Till planen har en miljöbedömning, 
där en avgränsning av vad som kommer att beaktas ur miljösynpunkt anges. Sala 
kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till avgränsning av miljö
bedömning av den regionala planen för transportinfrastruktur. Syftet med miljöbe
dömningen är att integrera miljöaspekterna i palnen så att en hållbar utveckling 
främjas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/64/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/64/2, remiss från Länsstyrelsen 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 66 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2013/64/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2013/64/1. 

Utdrag 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

D nr 2013/117 

Remiss från Landstinget Västmanland om Miljöpolitiskt program 
för Landstinget Västmanland 2013-2017 

INLEDNING 
Landstinget Västmanland har genomfört en miljöutredning i syfte att identifiera 
miljöpåverkande aktiviteter i verksamheterna. Utifrån utredningens resultat har 
sedan miljöprogrammet arbetats fram. Sala kommun har fått möjlighet att lämna 
synpunkter om detta miljöprogram. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/65/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/65/2, remiss från Landstinget 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 67 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Landstinget yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2013/65/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Landstinget yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2013/65/1. 

Utdrag 
Landstinget, juridik och Säkerhet 

Utdragsbestyrka n de 
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,
8
.;,"':"'7-'· 

SALA 
KOMMUN 

§ 70 

Justerandes sign 

l~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/115 

Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen Västernorrland
förslag till åtgärdsområden i Bottenhavets vatten distrikt; yttrande 

INLEDNING 
Inför framtagandet av ett nytt åtgärdsprogram 2015 har Sala kommun fått möjlighet 
att lämna synpunkter på förslag om indelning i åtgärdsområden för Bottenhavets 
vattendistrikt 

Beredning 
Bilaga KS 2013/66/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/66/2, remiss från Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen 
Västernorrlan d. 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 68 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen Västernorrlan d, yttra sig i 
enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/66/l. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen Västernorrland, yttra sig i 
enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/66/l. 

Utdrag 
Vattenmyndigheten Bottenhavet, 
Länsstyrelsen Västernorrland 
samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/43 

Remiss från Miljödepartementet om Klimatfärdplan 2050 

INLEDNING 
Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för utformning av en 
svensk klimatfärdplan för att nå noll i nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över rapporten. 

Ledningsutskottet beslutade 2013-04-02 att föreslå kommunstyrelsen besluta att 
till Miljödepartementet yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2013/67/1. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/67/1, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 
Bilaga KS 2013/67/2, remiss från Miljödepartementet 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 69 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/67/3, förslag till yttrande från Carola Gunnarsson (C) 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att till Miljödepartementet yttra sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2013/67/3. 

Christer Eriksson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin (M), Michael PB Johans
son (M), Lars Al derfors (FP), Eva Axelsson (KD), Hanna Westman (SBÄ) och Gunnel 
Söderström (V), yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande, dock med följande ändring: att sista stycket i 
skrivelsen om köttskatt utgår. 

Peter Kraft (MP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag, Carola Gunnarssons 
yrkande och sitt eget yrkande och finner Carola Gunnarssons yrkande bifallet 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Miljödepartementet yttra sig i enlighet skrivelse, Bilaga KS 2013/67/3. 

Utdrag 

Miljödepartementet 
samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§72 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2011/301 

Policy gällande socker i förskola, skola, fritids och annan peda
gogisk verksamhet 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-16, § 129, att återremittera ärendettill 
kommunstyrelsen för omarbetning av hänsynstaganden till de olika konsekvens
erna av minskat socker- och fettintag för barn och ungdomar i olika åldrar. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/68/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/68/2, reviderad policy 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 71 

Ordföranden läser upp till kommunen inkommen skrivelse från Ellinor Samuelsson 
angående aktuell policy, Bilaga KS 2013/68/3. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta reviderad Policy gällande sockerintag i förskola, skola, fritids och annan 
pedagogisk verksamhet, Bilaga KS 2013/68/2. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
avslag på ledningsutskottets förslag. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad Policy gällande sockerintag i förskola, skola, fritids och annan 
pedagogisk verksamhet, Bilaga KS 2013/68/2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

12 (53) 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2011/181 

Förslag till ny taxa för externa lunchgäster inom kostenhetens 
verksamheter 

INLEDNING 
För att kunna erbjuda externa lunchgäster i kostenhetens restauranger behöver 
ett portionspris fastställas. Ny taxa för externa lunchgäster inom kostenhetens 
restauranger föreslås bli 70 kronor inklusive 12 o/o moms (62, 50 kronor exklusive 
moms). 

Beredning 
Bilaga KS 2013/69/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 72 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
iill, i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2013/69/1, anta ny taxa för 
externa lunchgäster i kostenhetens restauranger, innebärande priset 70 kronor 
per portion inklusive 12 o/o moms, att gälla från och med 2013-07-01. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill, i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2013/69/1, anta ny taxa för 
externa lunchgäster i kostenhetens restauranger, innebärande priset 70 kronor 
per portion inklusive 12 o/o moms, att gälla från och med 2013-07-01. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 74 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Färdtjänsttaxa för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/154 

Sala kommuns färdtjänsttaxa har VL:s busstaxa för kollektivtrafik som utgångs
punkt. Avgiften för färdtjänst beräknas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken med en 
koefficient på 1,5 där lägsta avgift idag är 30 kronor. Avgiften för medresenär beräk
nas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken med en koefficient på 3. 

Från och med 2013-04-01 ändrar VL sin busstaxa till ny zonstruktur för Västman
land, där hela Sala kommun blir en zon, Silverlinjen undantagen. Med anledning av 
detta har en översyn gjorts av kommunens färdtjänsttaxa. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/72/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, enheten för 
planering och utveckling 
Bilaga KS 2013/72/2, färdtjänsttaxa 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 77 
Reviderad Bilaga KS 2013/72/1 
Reviderad Bilaga KS 2013/72/2 

Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
ill:t i enlighet med reviderade förvaltningens förslag Bilaga KS 2013/72/1-2, 
fastställa ny färdtjänsttaxa för Sala kommun, att gälla från och med 2013-06-01. 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin 
(M), Michael PB Johansson (M), Lars Al derfors (FP), Eva Axelsson (KD), Hanna 
Westman (SBÄ) Gunnel Söderström (V) och Peter Kraft (MP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att, i enlighet med förvaltningens förslag, Reviderad Bilaga KS 2013/72/1, fastställa 
ny färdtjänsttaxa för Sala kommun, att gälla från och med 2013-06-01. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

• Utdragsbestyrkande 
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§ 75 

r:- d . l Justecan es Slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/77 

Skrivelse från Sala Konstförening Aguelimuseet angående entre n 
från Karlagatan till Aguelimuseet 

INLEDNING 
Kultur- och fritidsförvaltningen beställde en om byggnation av ett tak över entre n 
från Karlagatan till Aguelimuseet under 2011. Sala Konstförening Aguelimuseet har 
inkommit med en begäran om att entre n ska göras om enligt underlag från samhälls
byggnadskontoret 

Beredning 
Bilaga KS 2013/54/1, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/54/2, skrivelse och underlag från Sala Konstförening Aguelimuseet 
Ledningsutskottet 2013-03-12, § 53 

Göran Åkesson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att avvakta beslut om kvarteret Täljstenens framtid och därmed avslå Sala 
Konstförening Aguelimuseets begäran. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avvakta beslut om kvarteret Täljstenens framtid och därmed avslå Sala 
Konstförening Aguelimuseets begäran. 

Utdrag 

Sala konstförening, Aguelimuseet 
kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidsenheten 
samhällsbyggnadskontoret, byggenheten 
tekniska kontoret 

l Utdragsbestyrkande 

l 
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§ 76 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

D nr 2012/402 

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 
års verksamhet 

INLEDNING 
Coompanion har hos Företagarcentrum Ekonomisk Förening ansökt om verksam
hetsstöd med 1,75 kronor per medborgare för år 2013. Företagarcentrum har inte 
beviljat ansökan utan hänvisar ärendet vidare tillledningsutskottet 

Beredning 
Bilaga KS 2013/57 fl, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/57/2, protokoll från Företagarcentrum Ekonomisk Förening 
Bilaga KS 2013/57/3, ansökan från Coompanion Västmanland 
Ledningsutskottet 2013-03-12, § 56 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Coompanion i Västmanland anslå l, 75 kronor per invånare i verksamhetsstöd 
för år 2013 att täckas ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Coompanion i Västmanland anslå 1,75 kronor per invånare i verksamhetsstöd 
för år 2013 att täckas ur eget kapital. 

Utdrag 

Coompanion i Västmanland 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 

{J 

Utdragsbestyrkande 

16 (53) 



"'U:o';'~:C"Jj• 
SALA 
KOMMUN 

§77 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/121 

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare 

INLEDNING 
En kommun som träffar en överenskommelse om mottagande för bosättning av 
nyanlända har rätt till en årlig grundersättning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/62/1, förslag på överenskommelse mellan Länsstyrelsen 
Västmanland och Sala kommun 
Ledningsutskottet 2013-03-12, § 60 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets beslut 
att godkänna överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare i enlighet med bilaga KS 2013/62/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare i enlighet med bilaga KS 2013/62/1. 

Utdrag 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 
vård- och omsorgsförvaltningen, Anne-Marie Skölin 
f;,_/ 

/:)(j) 
f 

Utdragsbestyrkande 
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§ 78 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/64 

skrivelse från kommunens pensionärsorganisationer med 
begäran om att samarbetet mellan KPR och kommunstyrelsen 
återupptas 

INLEDNING 
Kommunens pensionärsorganisationer har inkommit med en skrivelse angående 
kommunala pensionärsrådet (KPR) till kommunfullmäktige, som därefter remit
terat frågan till kommunstyrelsen för handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/74/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/74/2, skrivelse från pensionärsorganisationerna 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 76 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag till hur en 
regelbunden verksamhet för information till och dialog med representanter för han
dikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna kan genomföras för handi
kapporganisationerna och pensionärsorganisationerna kan genomföras. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att det skapas en äldreberedning där politiker med pensionärsrådet tar fram en 
äldreplan för Sala kommun, samt 
att pensionärs- och handikappråd återupptas i maj 2013, för att där arbeta fram ett 
gemensamt förslag hur de fortsättningsvis ska mötas. 

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

Carola Gunnarsson (C), Peter Molin (M), Lars Alderfors (FP) och Gunnel Söderström 
(V) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag till hur en 
regelbunden verksamhet för information till och dialog med representanter för han
dikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna kan genomföras. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 78 

Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande, 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Silvana Ene! o j ansson för kännedom 
Per Skog för kännedom 

()L( 

Utdragsbestyrkande 
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§ 79 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

Beredning 

Dnr 2013/24 

Bilaga KS 2013/2013/9/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
personalkontoret 
Bilaga KS 2013/9 j 4, delegering till förvaltningschef personalfrågor 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/9/5, delegationsordning kommunstyrelsen 

Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. Jane Allansson och Virve Svedlund deltar vid 
ärendets hantering. 

Yrkanden 
Peter Molin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen dock med följande ändringar: 

• Ny punkt 4.91 med följande text: 
Medgivande av anställning efter 67 års ålder (6 månader) 
Delegat: arbetsgivarutskottet 

• Punkt 13.7 utgår och blir istället ny punkt 14.8 

• Punkt 14.6 
Delegat: kultur-och fritidsutskottet Text under Anmärkning utgår 

• Punkt 14. 7. Text under Anmärkning: kultur- och fritidsutskottet bereder 
ärendena 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att punkt 1.1a lyfts ur delegationsordningen. 

Per-Olov Rapp (S) och Glenn Andersson (S) yrkar 
bifall till Peter Molins yrkande. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande, och att ärendepunkten återkommer för 
diskussion och eventuellt beslut vid ett senare sammanträde, samt 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen, med de ändringar som 
föreslagits enligt ovan, Reviderad Bilaga KS 2013/9/5. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen, med de ändringar som 
föreslagits enligt ovan, Reviderad Bilaga KS 2013/9/5. 

Utdrag 
kommunstyrelsens utskott 
kommunstyrelsens förvaltning samt kontor 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2012/404 

§ 80 Revisionsrapporten "Granskning av reglementen och 
delegationsordningar för den nya organisationen" 

Justerandes sign 

INLEDNING 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat om 
kommunen anpassat kommunstyrelsens och nämndernas reglementen och delega
tionsordningar utifrån den nya organisationen som trädde i kraft 2012-07-01. Led
ningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 5, att uppdra till kommunstyrelsens förvalt
ning att avge yttrande i ärendet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/4/1, skrivelse från revisorerna 
Bilaga KS 2013/4/2, revisionsrapport "Granskning av reglementen och 
delegationsordningar för den nya organisationen" 
Ledningsutskottet 2013-01-15, § 5 
Bilaga KS 2013/4/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande till revisorerna i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2013/4/3. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunens revisorer i enlighet med förvaltningens skrivelse, 
Bilaga KS 2013/4/3. 

Utdrag 
kommunens revisorer 

Utdragsbestyrkande 
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§ 81 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Inrättande av ett nytt kultur- och fritidskontor 

INLEDNING 
Förslag om att ett gemensamt kultur- och fritidskontor inrättas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottet 2013-02-19, § 37 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 

Dnr 2013/83 

iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/41/1, inrätta ett nytt 
kultur-och fritidskontor, dock med ändringen att sista att-satsen i förslaget utgår. 

Michael PB Johansson (M), Amanda Lindblad (S), Alaittin Temur (S) och Hanna 
Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att, i enlighet med förvaltningens reviderade förslag, inrätta ett nytt kultur-och 
fritidskonto r. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin O !la Stahre 
Silvana Enelo-janssan 
Jane Allansson 
övriga förvaltningar och kontor för kännedom 

Utdragsbestyrkande 
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§ 82 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/130 

strategisk plan för kommunstyrelsen förvaltning samt strategisk 
plan för överförmyndare 2014-2016 

Beredning 
Bilaga KS 2013/51/1, strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/51/2, Strategisk plan för överförmyndare 
Reviderad Bilaga KS 2013/51/3, underlag strategisk plan 2014-2016 
Ledningsutskottet 2013-03-12, §50 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa förslag till strategisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsens 
förvaltning, Bilaga KS 2013/4/1. 
att fastställa förslag till Strategisk plan 2014-2016 för överförmyndare, Bilaga 
KS 2013/4/2, samt 
att överlämna de strategiska planerna till budgetberedning. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa förslag till strategisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsens 
förvaltning, Bilaga KS 2013/4/1. 

att fastställa förslag till Strategisk plan 2014-2016 för överförmyndare, Bilaga 
KS 2013/4/2, samt 

att överlämna de strategiska planerna till budgetberedning. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 

Il 

1 Utdragsbestyrkande 
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§ 83 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Bokslut för Sala kommun 2012 

Beredning 
Bilaga KS 2013/75/1, årsredovisning 2012 
Bilaga KS 2013/75/2, indikatorsammanställning 

Dnr 2013/151 

Bilaga KS 2013/75/3, begäran om tilläggsbudget i 2013 års driftanslag 
Bilaga KS 2013/75/4 begäran om tilläggsanslag investeringar från 2012 till2013 
Bilaga KS 2013/75/5, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2013/75/6, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2012 
Bilaga KS 2013/75/7, bolagens årsredovisningar 
Bilaga KS 2013/75/8, utdelat/visat material bokslutsberedningen Bokslut 2012 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 78 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/75/9, socialdemokraternas förslagtill Bokslut 2012 

Lennart Björk, Inger Lindström och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 
Per-Olov Rapp (S) föredrar socialdemokraternas förslag till Bokslut 2012. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, 
att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 
att fastställa tilläggsbudget för 2013 års driftanslag med 1.598 tkr, 
att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2013-2015, i 
enlighet med Bilaga 2013/75/9, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2012, samt 
att uppdra till samhällsbyggnadsutskottet/tekniska kontoret att till kommunstyrel
sen senast 2013-06-01 redovisa en justerad förteckning på investeringsobjekt på 
programnivå utifrån tilldelad programram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, 

att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2013 års driftanslag med 1.598 tkr, 

att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget 2013-2015, i 
enlighet med Bilaga 2013/75/9, 

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2012, samt 

att uppdra till samhällsbyggnadsutskottet/tekniska kontoret att till kommunstyrel-

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

sen senast 2013-06-01 redovisa en justerad förteckning på investeringsobjekt på 
programnivå utifrån tilldelad program ram. 

Utdrag 
samhällsbyggnadsutskottet 
tekniska kontoret 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 84 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/23 

Ansökan om tilläggsanslag från bildnings- och lärandenämnden 

INLEDNING 
Bildnings- och lärandenämnden ansöker om tilläggsanslag för 2013 med 1,9 mkr. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/107/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/107/2, BLN § 30 beslut med underlag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att till bildnings- och lärandenämnden för 2013 anslå 1,9 mkr, att täckas av eget 
kapital. 

Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att till bildnings- och lärandenämnden för 2013 utöver 1,9 mkr ytterligare anslå 
600 tkr (avseende Kulturskolan), d v s totalt 2,5 mkr. 

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

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Hanna Westmans yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att till bildnings- och lärandenämnden för 2013 anslå 1,9 mkr, att täckas av eget 
kapital. 

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

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 85 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

27 (53) 

Dnr 2013/172 

Sala kommuns ägartillskott till Sala Silvergruva AB (SSAB) 

INLEDNING 
SSAB:s revisorer har framfört att SSAB:s bolagsstämma den 14 maj ska besluta att 
anta avtal avseende villkorade ägartillskott. Sala kommun föreslår avtal enligt bi
Jaga "Avtal angående av Sala kommun tillförda villkorade aktieägartillskott". 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/108/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/108/2, avtal 

jäv 
Hanna Westman (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunstyrelsen beslutar 
att anta "Avtal angående av Sala kommun tillförda villkorade aktieägartillskott", 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna "Avtal angående av Sala 
kommun tillförda villkorade aktieägartillskott", samt 
att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman den 14 maj lägga fram 
"Avtal angående av Sala kommun tillförda villkorade aktieägartillskott". 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta "Avtal angående av Sala kommun tillförda villkorade aktieägartillskott", 
Bilaga KS 2013/108/2, 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna "Avtal angående av Sala 
kommun tillförda villkorade aktieägartillskott", samt 

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman den 14 maj lägga fram 
"Avtal angående av Sala kommun tillförda villkorade aktieägartillskott". 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



§ 86 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Förvärv av stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 

INLEDNING 

Dnr 2012/308 

jernhusen som idag äger stationsfastigheten har erbjudit bland annat Sala kommun 
att lämna bud på stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 med en utgångsnivå på 
1.700.000 kronor. Efter budgivning erbjuds nu Sala kommun att förvärva stations
fastigheten till en köpeskilling om 2.200.000 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/109/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, planering och 
utveckling 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. Anders Dahlberg deltar vid ärendets behand
ling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att förvärva stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 för ett belopp om 2.200.000 
kronor, samt 
att överlåtelsehandlingar samt övriga handlingar i detta ärende undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S). 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin 
(M), Allan Westin (M), Lars Al derfors (FP), Eva Axelsson (KD) och Gunnel Söder
ström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att förvärva stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 för ett belopp om 2.200.000 
kronor, samt 

ill.t överlåtelsehandlingar samt övriga handlingar i detta ärende undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S). 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 87 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2012/33 

Svar på synpunkter i samband med inlämnande av medborgar
förslag om kulturhus, aula och konstgräsplan vid Kungsängsgym
nasiet samt Salas bostadsbrist 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28, § 3, att synpunkterna som framkommit 
i medborgarförslaget överlämnas tillledningsutskottet och kommunstyrelsen för 
vidare hantering samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/76/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/76/2, svar på synpunkter till förslagsställaren 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 79 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
attyttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/76/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

attyttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/76/2. 

Utdrag 

förslagsställaren 
registrator 

Ut d ra g s bestyrka n d e 
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§ 88 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2011/112 

Uppdrag i samband med beviljat medborgarförslag om vänorter 
inom EU och gränsöverskridande EV-projekt 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31, § 97, att uppdra till kommunstyrelsen 
att undersöka om vänortskontakter på kommunal nivå, som ett första led i att etab
lera vänorter i EU och utanför Norden, kan skapas med någon ort inom ramen för 
VKL:s kontakter med regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike och uti
från Sala kommuns internationella strategi. Fullmäktige beslutade även att mellan
folkligt utbyte i EU liksom skolors elevutbyte inom ramen för undervisningens syfte 
och ändamål ska uppmuntras, och om intresse finns särskilt med regionen Cham
pagne-Ardenne i nordöstra Frankrike. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/7 j1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 80 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013 j77 j l. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/77 /l. 

Utdrag 
förslagsställaren 
registrator 

l Utdragsbestyrkande 

30 (53} 



§ 89 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

D nr 2012/106 

Motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 27 april2012 med 
rubricerade motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboende n. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/59/1, motionssvar 2013-02-14 från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/59/2, § 39 yttrande från teknik- och fritidsutskottet 
Bilaga KS 2013/59/3, § 61 yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2013/59/4, motion 
Ledningsutskottet 2013-03-12, §58 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen, samt 
att uppmana vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om vilken typ av alkohol
servering som skall råda på Sala kommuns äldreboen den. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 

att uppmana vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om vilken typ av 
alkoholservering som skall råda på Sala kommuns äldreboenden. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 90 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2011/82 

Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokument
hantering för den politiska organisationen i Sala kommun 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M), Mikael Jonsson (C), Anders Westin (C) och Gustaf Eriksson 
(C) inkom 2011-03-13 med rubricerad motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/78/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/78/2, motion 
Ledningsutskottet 2012-04-02, § 81 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att i princip ställa sig bakom intentionerna i motionen, samt 
att anse motionen bevarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att i princip ställa sig bakom intentionerna i motionen, samt 

att anse motionen bevarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 91 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2011/145 

Motion om att utvidga felanmälan till och från medborgarna 

INLEDNING 
Mikael Jonsson (C] och Andreas Weiborn (M] inkom 2011-05-15 med rubricerad 
motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/79/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/79/2, motion 
Bilaga KS 2013/79/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, informations
enheten 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 82 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen bevarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen bevarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 92 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2011/235 

Motion om att låta medborgare ställa frågor till kommunfull
mäktige via ch att 
INLEDNING 
Mikael Jonsson (C) och Andreas Weiborn (M) inkom 2011-09-19 med rubricerad 
motion. 

Ledningsutskottet beslutade 2013-04-02, § 83, att föreslå kommunstyrelsen 
hemställa till kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/80/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/80/2, motion 
Bilaga KS 2013/80/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, informations
enheten 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 83 

Yrkanden 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram ett kostnadsförslag på olika 
app-funktioner som gör det möjligt för medborgarna att delta aktivt i kommunfull
mäktige på distans, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta kontakt med Tärna Folkhögskola 
som tidigare visat intresse av att hjälpa till med webb-tvsändningar, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att lämna ett samlat förslag till 
kommunstyrelsen senast juni 2013. 

Carola Gunnarsson (C), Per-Olov Rapp (S), Gunnel Söderström (V), Glenn Andersson 
(S) och Lars Al derfors (FP) yrkar 
bifall till Hanna Westmans yrkande. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram ett kostnadsförslag på olika 
app-funktioner som gör det möjligt för medborgarna att delta aktivt i kommunfull
mäktige på distans, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta kontakt med Tärna Folkhögskola 
som tidigare visat intresse av att hjälpa till med webb-tvsändningar, samt 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

fort§ 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att lämna ett samlat förslag till 
kommunstyrelsen senast juni 2013. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 93 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2011/273 

Motion om att ta fram en webbstrategi för Sala kommun 
INLEDNING 
GustafEriksson (C) och Mikael Jonsson (C) inkom 2011-11-01 med rubricerad 
motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/81/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/81/2, motion 
Bilaga KS 2013/81/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, informations
enheten 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 84 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 94 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Motion om ledamots- och motionsregister 
INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) inkom 2011-11-15 med rubricerad motion. 

Beredning 

Dnr 2011/281 

Bilaga KS 2013/82/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/82/2, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 85 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsens förvaltning, Medborgarkontoret, utvecklar ett we b baserat 
register enligt intentionerna i motionen, samt 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsens förvaltning, Medborgarkontoret, utvecklar ett we b baserat 
register enligt intentionerna i motionen, samt 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkande 

37 (53) 



§ 95 

j Justerandes sign 

l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2012/57 

Motion om att Sala kommun uppmanas att underteckna deklara
tionen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jäm
ställdhetsdeklaration) 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom 2012-03-13 med rubricerad 
motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/83/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/83/2, yttrande från personalkontoret 
Bilaga KS 2013/83/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 86 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
.a!;1 bifalla motionen, 
att uppdra till kommunstyrelsen att underteckna CEMRs deklaration för jäm
ställdhet mellan kvinnor och män, samt 
.a!;1 uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för jämställdhet 
utifrån deklarationens principer och artiklar. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.a!! bifalla motionen, 

.a!! uppdra till kommunstyrelsen att underteckna C E MRs deklaration för jäm
ställdhet mellan kvinnor och män, samt 

.at1 uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för jämställdhet 
utifrån deklarationens principer och artiklar. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 96 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Motion om att införskaffa hjärtstartare till taxi 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom 2013-02-19 med rubricerad motion. 

Beredning 

Dnr 2013/99 

Bilaga KS 2013/84/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/84/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/84/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 87 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 97 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/13 

Motion om omprioritering av snöröjningen i Sala kommun 

INLEDNING 
Christer Gustafsson (C) inkom 2013-01-08 med rubricerad motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/85/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/85/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/85/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 88 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Motion om stadsodling i Sala 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom 2013-02-07 med rubricerad motion. 

Beredning 

Dnr 2013/70 

Bilaga KS 2013/86/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/86/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/86/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 89 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till stadsodling och peka 
ut lämpliga framtida områden i samverkan med privatpersoner, företag eller före
ningar som vill etablera stadsodling, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till stadsodling och peka 
ut lämpliga framtida områden i samverkan med privatpersoner, företag eller före
ningar som vill etablera stadsodling, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 99 

' Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Medborgarförslag-gör min skolgård bättre 

INLEDNING 

Dnr 2012/341 

My Lindström har den 7 november 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren vill att Lärkbacksskolans skolgård ska bli bättre. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/60/1, svar 2013-02-12 från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/60/2, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-03-12, §59 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp 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 

Utdragsbestyrkande 
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§ 100 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2012/54 

Medborgarförslag om tilläggsanslag till skolförvaltningen för att 
kunna driva vidare 7-9 skolorna i Västerfärnebo och Sala stad 

INLEDNING 
Anitha Barrsäter, Monica och Hans Hjalmarsson, lngmari Ekman, Johnny och Camilla 
Örnberg samt Beatrice Björkskog har 2012-03-12 inkommit med rubricerat med
borgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/87/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/87/2, yttrande från skolnämnden § 32 
Bilaga KS 2013/87/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 90 

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

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

43 (53) 
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§ 101 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2012/69 

Medborgarförslag om hur pengarna som destinerats till hög
stadieskolorna egentligen använts 

INLEDNING 
Anitha Barrsäte r, Monica Hjalmarsson, Marie-Sophie Berntröm, Annica Törnros, 
Beatrice Björkskog, Nina och Patrik Wisell samt Ingmari Ekman har 2012-03-26 
inkommit med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Reviderad Bilaga KS 2013/96/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/96/2, information från skolförvaltningen 
Bilaga KS 2013/96/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 91 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 102 

~sterandes sign 

l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/71 

Medborgarförslag om skyltning till järnväg/busstation i Sala 

INLEDNING 
Ann-Christin Salomonsson har 2013-02-08 inkommit med rubricerat med
borgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/88/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/88/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/88/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 92 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

45 {53) 



§ 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2012/358 

Medborgarförslag om välkomstskylt till Möklinta socken 

INLEDNING 
Anneli Ohlson har 2012-11-19 inkommit med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/89/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/89/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
informationsenheten 
Bilaga KS 2013/89/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 93 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkande 

46 (53) 



§ 104 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Medborgarförslag om bandyplan i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2013/33 

Olle Nilsson har 2013-01-17 inkommit med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/90/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/90/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur och fritid 
Bilaga KS 2013/90/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 94 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 105 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF 

INLEDNING 

Dnr 2013/94 

styrelsen för salaortens ryttarförening har 2013-02-18 inkommit med rubricerat 
medborgarförslag. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/91/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/91/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/91/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 95 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna ärendet till budgetberedningen, samt 
att därmed anse medborgarförslaget bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till budgetberedningen, samt 

att därmed anse medborgarförslaget bifallet. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

48 (53) 
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§ 106 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/155 

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

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/92/1, sammanställning 
Reviderad Bilaga KS 2013/92/2, för kännedom sammanställning av aktuella 
motioner 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 96 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

49 (53) 



§ 107 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/156 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om bered
ning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid be
redningen 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 samman
träden i april och oktober. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/93/1, sammanställning 
Reviderad Bilaga KS 2013/93/2, för kännedom sammanställning av aktuella 
medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 97 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

50 (53} 



§ 108 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

Dnr 2013/149 

Sammanställning över bifallna motioner och medborgarförslag 
som ska verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av verkställarrdet av bifallna motioner och medborgarförs lag. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/94/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2013/94/2, redovisning av bifallna ej verkställda motioner och 
medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 98 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

51 (53) 
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§ 109 

Justerandes sign 

Kompletteringsval 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

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 ombud vid årsstämma med Västmanlands Kreditgarantiförening 
Förslag: Per-Olov Rapp {S) 

• Upphävande av kommunstyrelsens beslut 2013-03-04, §58, val av 
kommunens representant i Måns O Is Sällskapets interimstyrelse 
Vald representant: Viktor Kärvinge {5). Nytt förslag: beslutet upphävs, då det 
enligt stadgarna ej ska vara en politiskt vald representant i interimstyrelsen 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Per-Olov Rapp (S) till ombud för Sala kommun vid årsstämma med 
Västmanlands Kreditgarantiförening, samt 

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-03-04, §58, avseende val av 
kommunens representant Viktor Kärvinge (S) i MånsOls Sällskapets interim
styrelse. 

Beslut 
Västmanlands Kreditgarantiförening 
Per-Olov Rapp 
Måns O Is Sällskapet 
Viktor Kärvinge för kännedom 

Utdragsbestyrkande 

52 {53} 



§ 110 

Justerandes sign 

~~r 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

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

ledningsutskottet den 12 ,19 och20mars samt 2 april, samt samhällsbyggnads
utskottet den12mars 2013, 

samt/ 

andra särskilt förtecknade delegationsbeslut under tiden 2013-03-02 till och med 
2013-04-09. 

Utdragsbestyrkande 

53 (53) 


