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Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 
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Gustaf Adolfsale n, kl13.30- 16.25 

Sesidan 2 

Amanda Lindblad (S) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2013-05-13 

2013-05-16 Datum för anslags nedtagande 2013-06-07 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

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) 
Christer Eriksson (C) 
Peter Molin (M) 
Michael PB Johansson (M) 
Lars Al derfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 

Anders Westin (C) 
Allan Westin (M) 
Alaittin Temur (S) 
Håkan Aspenbom (FP) 

Alaittin Temur (S) 
Bo Kihlström (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
johanna Ritvadatter (V) 
Peter Kraft (MP) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Andreas Weiborn (M) 
Johan Wicten (M) 
Ragge jagera (SD) 

ej§ 147 på grund av jäv 

ej § 149 på grund av jäv 

ersätter Carola Gunnarsson (C) 
ersätter Elisabet Pettersson (C) 
ersätter Glenn Andersson (S) § 14 7 
ersätter Lars Al derfors (FP)§ 149 

ej§ 147 på grund av jäv 

ej § 147 på grund av jäv 

kl13.30-15.50 

Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Berit Lindqvist, alkoholhandläggare 
Margareta Furenmo, administrativ chef tekniska kontoret 
Per Skog, säkerhets- och energirådgivare 
Anders Dahl berg, markingenjör 
jill Roas, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (39) 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

Innehållsförteckning 
§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

§ 124 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

§ 129 

§ 130 

§ 131 

§ 132 

§ 133 

§ 134 

§ 135 

§ 136 

§ 137 

§ 138 

§ 139 

§ 140 

§ 141 

§ 142 

§ 143 

§ 144 

§ 145 

§ 146 

§ 147 

Ordningsfråga . 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (US) i Avesta kommun; samrådsyttrande ..... 

Förslag tlll nya riktlinjer enligt alkohollagen (2010:1622). 

Taxa för sop-, slam- och !atrinhämning .. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun .. 

Markförvärv; fastigheterna Löparen 6, 7 och 9 .. 

Parkeringsavlösen. 

Ansökan om stöd till evenemanget Ekofestivalen ... 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti, utställning av Sven Norlings fotografier .. 

Ändring av valdistriktsindelning i Sala kommun .. 

Revidering av Arkivreglemente för sala kommun. 

Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering 

Förslag om att bilda regionkommun i Västmanlands län; information . 

Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2013 .. 

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling 

Motion om läkemedelsavvikelser .... 

Motion om utmärkelsen Arets salaambassadör ... 

Motion om trafiklösning vid Dammgatan och Lasarettsgatan 

Motion om praktik för de högskoleförberedande programmen på Salas gymnasieskolor .. 

.. 4 

.. 5 

. ............. P 

.. 8 

.. 9 

.. ............... 10 

.................. 11 

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

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

.................. 14 

.................. 15 

.................. 16 

...... 17 

................. 18 

................. 19 

.. ............. 20 

.................. 21 

...... 22 

................. 23 

Medborgarförslag om maten i Sala kommun .. 

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter ... 

................................. 24 

Medborgarförslag om flytt av polismuseet till gamla polishuset på Rådhusgatan 15 .... 

Medborgarförslag om lekis får äldre- Gamlis .. 

Medborgarförslag om innebandy l W i l lys lokaler ... 

Medborgarförslag om borttagande av smala trottoarer .. 

Medborgarfårslag om att se Over och individanpassa boendestöd .... 

................ 25 

................ 26 

................ 27 

................. 28 

................ 29 

................. 30 

Medborgarförslag om att skapa bättre förutsättningar för nyinflyttade med behov av stödinsatser .. '31 

Medborgarförslag om säkerheten vid Ransta järnvägsOvergångar .. 

Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå .. 

Medborgarförslag om att förbättra Ullgänglighetsarbetet i Sala kommun . 

Medborgarförslag om hyran för bottenvåningen på Kaplanen ... 

Jubileumsbok salabostäder AB. 

................. 32 

................. 33 

................ 34 

................. 35 

.. ............... 36 

§ 148 Ärenden avgjorda med stöd av delegation ................ 37 

§ 149 Ansökan om bidrag för marknadsföring av körsporten på salaortens Ryttarförening {SORF).. . .............. 38 

§ 150 Rekrytering av kommunchef.. ................ 39 

Utdragsbestyrkande 
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§ 116 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista: 

35 Ansökan om bidrag för marknadsföring av körsporten på salaortens 
Ryttarförening (SORF 

36 Förslag om tillförordnad kommunchef 

Utdragsbestyrkande 

4 (39) 



§ 117 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/132 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i Avesta kommun; 
samrådsyttrande 

INLEDNING 
Avesta kommun har till Sala kommun sänt samrådshandling för Landsbygdsut
veckling i strandnära lägen (LIS) -tillägg till översiktsplan för Avesta kommun, 
för yttrande. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/145/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/145/2, samrådshandlingar 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2013-04-18, § 36 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Avesta kommun yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2013/145/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Avesta kommun yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2013/145/1. 

Utdrag 
Avesta kommun 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 

,--- 4 Ly !3tJ5?ffl 

Utdragsbestyrkande 

s (39( 



§ 118 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/189 

Förslag till nya riktlinjer enligt alkohollagen (2010:1622) 

INLEDNING 
Sala kommun har sedan 2004 haft riktlinjer för serveringstillstånd som ett komple
ment till bestämmelserna i alkohollagen. Sedan 2010 är det inskrivet i alkohollagen 
att riktlinjer ska tas fram. De nya riktlinjerna är anpassade till nya alkohollagen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/143/1, förslag till nya riktlinjer från kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2013-04-18, § 35 

Berit Lindqvist föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förvaltningens förslag till nya riktlinjer enligt alkohollagen, Bilaga KS 
2013/143/1. 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att texten om serveringstiderna i stycket under tredje punkten på sidan 8 ändras 
och får följande lydelse: 

• Sala kommun följer normaltiden i alkohollagen. Utsträckt serveringstid 
mellan 01.00-03.00 kan meddelas efter särskild prövning i det enskilda 
fallet. Det är i första hand ordningen på serveringsstället och risken för 
störning i övrigt från serveringsstället som är avgörande. Beslut om öppet
hållande till 03.00 förenas med villkor om förordnade ordningsvakter. Vill
koret sätts i samråd med polismyndigheten. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Michael PB Johanssons yrkande. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
avslag på Michael PB Johanssons yrkande. 

Gunnel Söderström (V), Monica Fahrman (MP) och Lars Al derfors (FP) yrkar 
bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag samt 
avslag på Michael PB Johanssons yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadskontorets förslag och Michael 
PB Johanssons yrkande och finner samhäll byggnadskontorets förslag bifallet 

Utdragsbestyrkande 
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forts§ 118 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

att anta förvaltningens förslag till nya riktlinjer enligt alkohollagen, Bilaga KS 
2013/143/1. 

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

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 
y. ,j<7l~jJ 

r;:' i P ! C> t// 1 
f 

Utdragsbestyrkande 
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§ 119 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämning 

INLEDNING 
Förslag till ny taxa, att gälla från 2013-07-01. 

Beredning 

D nr 2013/160 

Bilaga KS 2013/98/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/98/2, förslag till taxa 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-16, § 105 

Margareta Furenrna föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (s) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/98/2, fastställa taxa för 
sop-, slam- och latrinhämtning, att gälla från och med 2013-07-01, samt 
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig justering av avgifterna enligt 
gällande avfallsindex A121-4, basmånad oktober 2012. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

i!l1, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/98/2, fastställa taxa för 
sop-, slam- och latrinhämtning, attgälla från och med 2013-07-01, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig justering av avgifterna enligt 
gällande avfallsindex A121-4, basmånad oktober 2012. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

8 (39) 



§ 120 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun 

INLEDNING 
Förslag till ändrade lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun. 

Beredning 

Dnr 2013/164 

Reviderad Bilaga KS 2013/100/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Reviderad Bilaga KS 2013/100/2, förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Sala 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-16, § 109 

Per Skog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
iill:, i enlighet med förvaltningens förslag, Reviderad Bilaga KS 2013/100/2, fast
ställa Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun, att gälla från och med 
2013-07-01. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill:, i enlighet med förvaltningens förslag, Reviderad Bilaga KS 2013/100/2, fast
ställa Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun, att gälla från och med 
2013-07-01. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

9 (39) 



§ 121 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Markförvärv; fastigheterna Löparen 6, 7 och 9 

INLEDNING 

Dnr 2013/208 

Markverksamheten har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förvärva 
fastigheterna Löparen 6, 7 och 9 strax söder om Coops parkering. Kvarteret avgrän
sas av Norrbygatan, Kålgårdsgatan och Bergslagsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/115/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 120 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att Sala kommun förvärvar Löparen 6, 7 och 9 för en köpeskilling om 6.840.000 
kronor, 
att handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp, samt 
att investeringsmedel avsätts för inköp, sanering och rivning. 

Peter Molin (M) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun förvärvar Löparen 6, 7 och 9 för en köpeskilling om 6.840.000 
kronor, 

att handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp, samt 

att investeringsmedel avsätts för inköp, sanering och rivning. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

10 (39) 



§ 122 

Justerandes sign 

Parkeringsavlösen 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/207 

Förslag från samhällsbyggnadskontoret om eventuellt införande av parkerings
avlösen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/116/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 121 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna för att införa 
parkeringsavlösen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna för att införa 
parkeringsavlösen. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 

Ftt 13c5l 0 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 123 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Ansökan om stöd till evenemanget Ekofestivalen 

INLEDNING 

Dnr 2013/187 
Dnr 2011/132 

Sala Festival Ekonomisk förening planerar att genomföra salafestivalen 
2013-08-29- -31. Salafestivalen planeras att samarrangeras med Ekofestival en. 
Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 122, att överlämna frågan avseende 
Ekofestivalen till kommunstyrelsen för beslut. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/117/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/117/2, ansökan med underlag 
Kompletterande handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/117/3, handling från kommunstyrelsens förvaltning om 
Ekofestivalen 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 122 

Silvana Enelo-j ansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp($) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att ej genomföra Ekofestivalen i år, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma till kommunstyrelsen 
med planering och redogörelse för genomförandet av en Ekofestivalunder 2014. 

Lars Alderfors (FP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ej genomföra Ekofestivalen i år, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma till kommunstyrelsen 
med planering och redogörelse för genomförandet av en Ekofestival under 2014. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-janssan 
j uneAnn Wincent för kännedom 
kultur- och fritidskontoret 

r '-'V)1 A;;!?Å 4>~ 1-·jJ /Jv/ !IV 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 124 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/177 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti, utställning av 
Sven Norlings fotografier 

INLEDNING 
2013-09-07- -15 arrangerar Sala Filmstudio en arkivfilmsfestival i anknytning till 
Sven Norlings 100-årsdag och ger i samarbete med Sala kommun också ut en jubi
leums-dvd. Kommunstyrelsen har 2012-12-06, § 286, beslutat att bevilja maximalt 
150.000 kronor för produktion av jubi!eums-dvd samt 80.000 kronor som medfin
ansiering av filmfestivalen Norling 100 år. Nu ansöker arrangören ytterligare 15.000 
kronor för en utställning med ett stort urval av Sven Norlings fotografier. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/118/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/118/2, ansökan 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 123 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anslå 15.000 kronor i bidrag för genomförande av en utställning med ett stort 
urval av Sven Norlings fotografier 2013-09-07--15, att täckas ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 15.000 kronor i bidrag för genomförande av en utställning med ett stort 
urval av Sven Norlings fotografier 2013-09-07- -15, att täckas ur eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-j ansson 
) uneAnn Wincent för kännedom 
Mirjam Olsson 
kultur- och fritidskontoret 

Ftp !?co'/i, 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 125 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

SammanträdesdiHum 

2013-05-13 

Ändring av valdistriktsindelning i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 103/178 

Enligt 4 kap17 §vallagen (2005:837) ska länsstyrelsen på förslag av fullmäktige 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 
1.000 och 2.000 röstberättigade. För att minska de största valdistrikten, Sala Östra 
och Västerfärnebo och öka de minsta, Mö klinta och Åkra, föreslår valnämnden en 
ändring av valdistrikten. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/119/1, valnämnden§ 1, förslag till beslut om ändring av valdistrikt 
Bilaga KS 2013/119/2, underlag från valnämnden 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 124 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
föreslå Länsstyrelsen i Västmanlands län att 
att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) till ny gräns för Åkra (02) omfattande 
delar av Väsbygatan och Vasagatan (bilaga 1), 
att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) saladammsvägen till ny gräns Sala 
Norra (05) Hyttvägen (bilaga 2), samt 
att flytta nuvarande gräns för Västerfärnebo (10) till ny gräns för Mö klinta (18) som 
utgörs av R v 70 (bilaga 3). 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

föreslå Länsstyrelsen i Västmanlands län 

att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) till ny gräns för Åkra (02) omfattande 
delar av Väsbygatan och Vasagatan (bilaga 1 ), 

att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) saladammsvägen till ny gräns Sala 
Norra (05) Hyttvägen (bilaga 2), samt 

att flytta nuvarande gräns för Västerfärnebo (10) till ny gräns för Mö klinta (18) som 
utgörs av R v 70 (bilaga 3). 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Ut d ra g s be styrka n d e 
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SALA 
KOMMUN 

§ 126 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Revidering av Arkivreglemente för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/200 

Sala kommuns nuvarande arkivreglemente fastställdes av kommunfullmäktige 
1994. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår nu en revidering av reglementet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/120/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/129/2, förslag till nytt reglemente 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 125 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta reviderat arkivreglemente för Sala kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat arkivreglemente för Sala kommun. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 127 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering 

INLEDNING 

Dnr 2011/12 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 266, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att ta fram ett förslag till justering av nämndernas ramar från och med 
2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/113/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 126 

Silvana Enelo-)ansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag dels att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings
och lärandenämnden med -600 tkr och vård- och omsorgsnämnden med 
-450 tkr, 
att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 
med 1.500 tkr. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings
och lärandenämnden med -600 tkr och vård- och omsorgsnämnden med 
-450 tkr, samt 

att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 
med 1.500 tkr. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

16 (39) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 128 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/190 

Förslag om att bilda regionkommun i Västmanlands län; informa
tion 

INLEDNING 
Information om inkommen remiss från Landstinget Västmanland om att tillsam
mans med övriga kommuner i länet bilda regionkom mun. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/121/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/121/2, remiss från LandstingetVästmanland 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 127 

Per-Olov Rapp (S) informerar. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

bevakning 
r A/J•L//1~ 
t::JI o 7 j() J ! t? Af 

Utdragsbestyrkande 

17 (39) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 129 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammantrådesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/18 

Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2013 

INLEDNING 
Revidering av attestlista, att gälla från och med 2013-05-13. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/7/5, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/7/6, reviderad attestlista 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 129 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
il1t, i enlighet med Bilaga KS 2013/7/6, fastställa reviderad attestlista för 
kommunstyrelsens förvaltning 2013, dock med ändringen under räddningstjänst att 
stf räddningschef ändras till tfräddningschef, att gälla från och med 2013-05-13. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iJ1t i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2013/7/6, fastställa reviderad attestlista för 
kommunstyrelsens förvaltning 2013, att gälla från och med 2013-05-13. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 

'/J fil ftJ 

Utdragsbestyrkande 

18 (39) 



§ 130 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling 

INLEDNING 

Dnr 2012/333 

Motion från Erik Åberg (MP). Motionären föreslår att Sala kommun ska sätta upp 
laddstolpar på lämpliga platser, som vid parkeringar eller rastplatsen vid Evelund. 
Elen i stolparna ska levereras från förnyelsebar energi, förslagsvis endast från sol el. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/103/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/103/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, informations
enheten 
Bilaga KS 2013/103/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-16, § 112 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att undersöka hur laddstolpar kan 
placeras i Sala kommun och som är helt publika, 
att redovisa investerings- och driftkostnader för detta, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att undersöka hur laddstolpar kan 
placeras i Sala kommun och som är helt publika, 

att redovisa investerings- och driftkostnader för detta, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

19 (39) 



§ 131 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Motion om läkemedelsavvikelser 

INLEDNING 

D nr 2012/153 

Mathias Goldkuhl (M) inkom den 21 juni med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram en konsekvensanalys gällande felhantering av läkemedel i 
äldrevården i Sala, samt att ett åtgärdspaket presenteras av tjänstemännen i syfte 
att minska felen i läkemedelshanteringen, speciellt sommartid. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/123/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/123/2, yttrande VON§ 146 
Bilaga KS 2013/123/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 130 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkande 

i 

20 (39) 



§ 132 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Motion om utmärkelsen Årets salaambassadör 

INLEDNING 

D nr 2012/364 

Anders Weiborn (M) inkom den 23 november 2012 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att ändra namnet på utmärkelsen" Årets Salaambassadör" till 
"Årets Salabo". 

Beredning 
Bilaga KS 2013/124/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/124/2, motion 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 131 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
i!.!! avslå motionen, 
att uppdra till kommunstyrelsen att se över och modernisera kriterierna för vilka 
som kan komma ifråga att bli nominerade, samt 
att de nya kriterierna tillämpas vid nominering av kandidater till årets sala
ambassadör 2013. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

i!.!! avslå motionen, 

i!.!! uppdra till kommunstyrelsen att se över och modernisera kriterierna för vilka 
som kan komma ifråga att bli nominerade, samt 

att de nya kriterierna tillämpas vid nominering av kandidater till årets sala
ambassadör 2013. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

21 (39) 



§ 133 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/12 

Motion om trafiklösning vid Dammgatan och Lasarettsgatan 

INLEDNING 
Marcus Andersson (SBÄ) har den 7 januari 2013 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige i enlighet med motionens intentioner 
beslutar att Sala kommun tillsammans med berörda sakägare tillser att en biltrafik
förbindelse upprättas mellan Dammgatan och Lasarettsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/125/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/125/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/125/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 132 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

i!ll anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

22 (39) 



§ 134 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/50 

Motion om praktik för de högskoleförberedande programmen på 
Salas gymnasieskolor 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) har den 15 februari 2013 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att skolförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar 
och möjligheter för att införa praktik på de högskoleföreberedande programmen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/126/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/126/2, yttrande från skolförvaltningen 
Bilaga KS 2013/126/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 133 

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 

23 (39) 



§ 135 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Medborgarförslag om maten i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2012/406 

Medborgarförslag från Sarah Svensson. Förslagsställaren tar i sitt medborgarförslag 
upp frågan om att kostenheten i Sala kommun serverar mat som transporterats 
långt innan den tillagas och serveras i skola och äldreomsorg och föreslår att Sala 
kommun utreder inköpen av råvaror till kostenheten. Förslagsställaren påpekar 
också att kostenheten bör se över hur mycket mat som slängs bort. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/104/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/104/1, yttrande från tekniska kontoret, kostenheten 
Bilaga KS 2013/104/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-16, § 113 

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 

iill anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkande 

24 (39) 



d sALA 
~KOMMUN 

§ 136 

1 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

D nr 2012/248 

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter 

INLEDNING 
Jakob Fjellander inkom den 11 september 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren får åka omväg till kommunens omstartstationer och tycker att det 
vore bra om man istället fick slänga sina sopor i till exempel bostadsrättsförening
ars sopstationer. l och med detta föreslår förslagsställaren att extra sopavgifter tas 
bort för de fastighetsägare som förbinder sig att emot sopor från alla kommunin
vånare. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/127/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/127/2, yttrande TFU § 36 
Bilaga KS 2013/127/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 134 

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 

25 (39) 



§ 137 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/397 

Medborgarförslag om flytt av polismuseet till gamla polishuset på 
Rådhusgatan 15 

INLEDNING 
Susanne Pro ko p inkom den 12 december med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att polismuseet, som tidigare låg vid Sala Silvergruva och 
som nu är stängt, flyttas till gamla polishuset. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/128/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/128/2, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 135 

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 

iill anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

26 (39) 



§ 138 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Medborgarförslag om lekis för äldre- Gamlis 

INLEDNING 

Dnr 2012/281 

!sak Rundblad inkom den 2 oktober med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren, som går i åk 6 i Kila skola, föreslår att det skapas ett fritids för äldre som 
kallas för Gamlis. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/129/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/129/2, yttrande VON§ 145 
Bilaga KS 2013/129/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 136 
Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

27 (39) 



§ 139 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Medborgarförslag om innebandy i Willyslokaler 

INLEDNING 

Dnr 2012/302 

Inge la Rundblad inkom den 2 oktober 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställarna föreslår att Willyslokaler ska används som innebandyhalL 

Beredning 
Bilaga KS 2013/130/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/130/2, yttrande TFU § 35 
Bilaga KS 2013/130/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 137 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ 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 

28 (39) 



§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 20132/306 

Medborgarförslag om borttagande av smala trottoarer 

INLEDNING 
Synskadade i SRF Sala-Heby, genom bland annat Dagmar Wallin med flera, har den 
15 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställarna 
föreslår att alla smala trottoarer tas bort och ersätts med asfalt och vita markeringar 
ut mot gatan. Motivet till förslaget är, enligt undertecknade, att vissa gator i Sala 
stad, som Brunnsgatan, Fredsgatan med flera är så smala att man tvingas gå på gatan 
istället. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/131/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/131/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/131/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 138 

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 

Utdragsbestyrka n de 

29 (39) 



§ 141 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/314 

Medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestöd 

INLEDNING 
Per Tjärnströ m, har den 18 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgar
förs lag. Förslagsställaren föreslår att kommunen i högre grad än idag ska indi
vidanpassa insatsen boendestöd samt att det ska skapas bättre förutsättningar 
för nyinflyttade med behov av stödåtgärder. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/132/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/132/2, yttrande VON§ 144 
Bilaga KS 2013/132/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 139 

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 

30 (39) 



§ 142 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/313 

Medborgarförslag om att skapa bättre förutsättningar för 
nyinflyttade med behov av stödinsatser 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom den 18 oktober 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att skapa bättre förutsättningar för nyinflyttade, att 
snabbt kunna få stödåtgärder som ansöks i ett tidigt skeende. Detta för att den 
nyinflyttade inte ska bli ensam, utan vara välmående och snabbare bli självständig. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/133/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/133/2, yttrande VON§ 144 
Bilaga KS 2013/133/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 140 

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 

31 (39) 



§ 143 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dn r 2012/294 

Medborgarförslag om säkerheten vid Ransta järnvägsövergångar 

INLEDNING 
Eva Edin, ordförande i Ransta Nästa Bygdegårdsföre ni ng, tillsammans med Ransta 
!K och Ranstaortens PRO, inkom den 9 oktober 2012 med rubricerad motion. För
slagsställarna föreslår att Sala kommun undersöker hur säkerheten kan förbättras 
vid järnvägskorsningarna i Ransta. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/134/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/134/2, KF§ 125, yttranden TFU § 37 och SBU § 39 
Bilaga KS 2013/134/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 141 

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

Anders Westin (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att Sala kommun initierar en dialog med berörda intressenter med syfte att utveckla 
säkerheten kring järnvägsövergången i Ransta. 

Per-Olov Rapp (S), Hanna Westman (SBÄ) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Anders Westins yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun initierar en dialog med berörda intressenter med syfte att utveckla 
säkerheten kring järnvägsövergången i Ransta, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

32 (39) 



§ 144 

Justerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/380 

Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå 

INLEDNING 
Gunnel E dl und inkom den16 november 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
För-slagsställaren konstaterar att Ticnet sagt upp avtalen med alla ATG-ombud i 
Sala. För att erhålla biljetter måste man åka till annan ort för att köpa eller hämta 
biljetter. Det är ej heller alltid möjligt att köpa biljett via internetbanken. Förslags
ställaren efterlyser något ställe i Sala där man kan köpa tågbiljetter över disk. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/135/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/135/2, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2013/135 j3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 142 

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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§ 145 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/409 

Medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Hanna Westman och Åke Magnusson inkom den 17 december 2012 med rubricerat 
medborgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/136/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/136/2, yttrande från lokalförvaltarna, medborgarkontoret och 
samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2013/136/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 143 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat, samt 
att bildnings- och lärandenämnd en, vård- och omsorgsnämnden samt kommun
styrelsens förvaltning senast vid 2013 års utgång inkommer med en redovisning av 
uppgraderade planer, vad som hittills gjorts, framtida behov samt vilka medel som 
behövs för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat, samt 

att bildnings- och lärande nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommun
styrelsens förvaltning senast vid 2013 års utgång inkommer med en redovisning av 
uppgraderade planer, vad som hittills gjorts, framtida behov samt vilka medel som 
behövs för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
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§ 146 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/413 

Medborgarförslag om hyran för bottenvåningen på Kaplanen 

INLEDNING 
Anna-Lena Svedjeman Elfving inkom den 21 december med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska undersöka om det finns 
någon annan aktör som kan bekosta hyran för Kaplanens bottenvåning när vård
och omsorgsförvaltningen sagt upp hyresavtalet med Salabostäder, så att det även 
fortsättningsvis kan vara en viktig träffpunkt för äldre. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/137/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/137/2, yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen samt lokal
förvaltarna 
Bilaga KS 2013/137/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 144 
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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§ 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Jubileumsbok salabostäder AB 

INLEDNING 

Dnr 2013/218 

Boken "Under tiden", 65 år med salabostäder 1948-2013, är en jubileumsbok 
framtagen på uppdrag av styrelsen för salabostäder AB. Bolagets styrelse önskar 
att kommunstyrelsen bidrar till framtagning och tryckning av jubileumsboken med 
ett belopp om 70.150 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/142/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 146 

Jäv 
Glenn Andersson (S), Kristina Nyberg (S) och Peter Kraft (MP) anmäler jäv och 
deltar ej i ärendets handläggning. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att som jubileumsgåva anslå 70.150 kronor för upptryckning av jubileumsboken 
"Under tiden" 65 år med Salabostäder, att täckas ur eget kapital. 

Peter Molin (M), Allan Westin (M), Anders Westin (C), Lars Alderfors (FP), Eva 
Axelsson (KD), Monica Fahlman (MP), Gunnel Söderström (V) och Hanna Westman 
(SBÄ) yrkar 
avslag på Per-Olov Rapps yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Peter Molins med fleras 
yrkande och finner Peter Molins med fleras yrkande bifallet. 

BESLUT 
R ä t te l se: ska s tå Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen 
bes 1 u ta r .• 1 130!}1!/ att avslå ansökan från salabostäder AB om bidrag till upptryckning av jubileums-

/J/C boken "Under tiden" 65 år med Salabostäder. 

Justerandes sign 

Utdrag 

salabostäder AB 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-)ansson 
Mirjam Olsson för kännedom 
) uneAnn Wincent för kännedom 

Grp 13vi5Y7-
Utdragsbestyrkande 
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§ 148 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande:16 april och 7 maj 2013, samhällsbyggnadsutskottet den 18 
april2013 samt kultur- och fritidsutskottet den 23 april, 

samt, 

andra särskilt förtecknade delegationsbeslut under tiden 2013-04-10 till och med 
2013-05-10. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 149 

Justerandes sign 

~ 
l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/191 

Ansökan om bidrag för marknadsföring av körsporten på 
salaortens Ryttarförening (SORF) 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från SORF där ett bidrag om 15.000 kronor söks för 
marknadsföring av körsporten inom SORF. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/144/1, skrivelse från Gerhard Winroth, SORF 

Jäv 
Lars Al derfors (FP) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå ansökan om bidrag för marknadsföring av körsporten på SORF. 

Michael PB Johansson (M) och Monica Fahlman yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla ansökan om bidrag för marknadsföring av körsporten på SORF. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan om bidrag för marknadsföring av körsporten på SORF. 

Reservation 
Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut 

SORF, Gerhard Winroth 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-jansson 
Mirjam Olsson för kännedom 
j uneAnn W in cent för kännedom 

13 {J/J-1 ({; 

Utdragsbestyrkande 
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§ 150 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Rekrytering av kommunchef 

INLEDNING 

Dnr 2013/5 

Skrivelse har inkommit från kommunstyrelsens ordförande om beslut som ska 
tas avseende tillförordnad kommunchefunder tiden från Kerstin Olla Stahres 
frånträdesdatum 2013-05-13 fram till nya kommunchefen jenny Nolhages till
trädesdatum 2013-08-19. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/110/2, skrivelse från Per-Olov Rapp (S) 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att Kerstin Olla Stahre från och med 2013-05-13 frånträder kommunchefsbefatt
ning, med mandat i juridisk mening enligt kommunallagen, samt 
att) uneAnn Wincent förordnas som tfkommunchef, med kommunchefs mandat i 
juridisk mening enligt kommunallagen, från och med 2013-05-13 till och med 
2013-08-18. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Kerstin Olla Stahre från och med 2013-05-13 frånträder kommunchefsbefatt
ning, med mandat i juridisk mening enligt kommunallagen, samt 

att) uneAnn Wincent förordnas som tf kommunchef, med kommunchefs mandat i 
juridisk mening enligt kommunallagen, från och med 2013-05-13 till och med 
2013-08-18. 

Beslut 

)uneAnn Wincent 
kommunstyrelsens förvaltning, 
personalkontoret 
övriga förvaltning och kontor för kännedom 
Kerstin Olla Stahre för kännedom 

f7xp 1:3(1:!}16 

Utdragsbestyrkande 
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