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l sALA 
KOMMUN 

N ärvaralista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDE$ PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Ulrika Spåreho (S) 
Glenn Andersson (S) 
Amanda Lindblad (S) 
Alette Marie Lindgren (S) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 
Monica Fahrman (MP) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Eriksson (C) 
Elisabet Pettersson (C) 
Peter Molin (M) 
Michael PB johanssan (M) 
Lars Al derfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 

Alaittin Temur (S) 
Allan Westin (M) 

Kristina Nyberg (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Peter Kraft (MP) 
Christer Gustafsson (C) 
Allan Westin (M) 
Andreas Weiborn (M) 
Ragge jagera (SD) 

jenny Nolhage, kommunchef 

ej § 238 på grund av jäv 

ersätter Per-Olov Rapp (S) 
ersätter Michael PB johanssan § 238 

Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Lennart Björk, ekonomichef 
inger Lindström, controller 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Magnus Höglund, konsult Tengbom Arkitekter 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Lisa Granström, enhetschef tekniska kontoret 
jill Ro os, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrka n de 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 
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Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO. .......... 18 

Sala kommuns nya sko\skjutsorganisation; reviderade riktlinjer .. 19 
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§ 239 

§ 240 
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§ 242 

§ 243 

§ 244 
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Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sa\a kommun .. 

Svar på motion om införande av juljobb .. 

.... 21 
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§ 246 

§ 247 

§ 248 

§ 249 

§ 250 

§ 251 

§ 252 

§ 253 

§ 254 

§ 255 

§ 256 

begår brott...... . ... .... ..... . .... .......... ........ ........... 27 

Svar på motion om digitaliserad postlista 

Svar på motion om en kommunal plan för idrott och fritids \iv .. 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

Svar på motion om krav vid extra stöd 

Svar på motion om en väg in princip för ansökningar .................... . 

Svar på medborgarförslag om Kaplanens framtid och funktion. 

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler ... 

Svar på medborgarförslag om skyltvård ........ 
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Utdragsbestyrkande 
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iii SALA 
~KOMMUN 

§ 224 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista 

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt "Tillgänglighet till hållbar 
!T" 

samt 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista 

34 Sala Silverstaden IBK- sponsring 

Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 november. 

Utdragsbestyrkande 
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Mi sALA 
~KOMMUN 

§ 225 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Delårsrapport för Sala kommun 

INLEDNING 
Delårsrapport per den 31 augusti 2013. 

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

D nr 2013/35 7 

Lennart Björk och Anna Cedervång föredrar ärendet. Inger Lindström deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Ulrika Spår e bo (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag 
och uppsatta mål, 
att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2013, samt 
att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2013, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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"'1''~;.: SALA 
KOMMUN 

§ 226 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Bemyndigande att teckna firma 

INLEDNING 

Dnr 2013/351 

Förslag till nytt beslut avseende bemyndigande att teckna firma, med anledning av 
personalförändringar på ekonomikontoret 

Beredning 
Bilaga KS 2013/213/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi
kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 232 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iill, med upphävande av kommunstyrelsens beslut 2012-01-10, § 14, bemyndiga 
följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma: 

Lennart Björk 
Inger Lindström 
Anna Cedervång 
Inger Dellbeck 
Ulla Wahlström 
Daniel Ahlin 
Britt-Marie Larsson 
Helena Lindqvist 

Utdrag 

ekonomichef 
controller 
redovisningsekonom 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 

f;: x 1~ ·13 lCJ l(;;, 

i\)1\ 
l ' .J 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 227 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Omdisponering av medel i investeringsbudget 

INLEDNING 

Dnr 2013/339 

Investeringsprojekt ARV Sala nya inloppspumpar har enligt plan anvisade investe
ringsmedel 2014. På grund av akut behov av byte av pumpar begärs omdisponering 
av medel inom VA-programmet under 2013. Utrymme för omdisponering av 175 tkr 
finns på investeringsprojekt VA-saneringsprogram. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/209 f, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-17, § 221 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att omdisponera 175 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3261 VA
saneringsprogram, budget 4.796 tkr, till projektARV Sala nya inloppspumpar. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att omdisponera 175 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3261 VA
saneringsprogram, budget 4. 796 tkr, till projekt ARV Sala nya inloppspumpar 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

{xf f3/C1{; 

Utdragsbestyrkande 
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JilsALA 
~KOMMUN 

§ 228 

Justerandes sign 

i l . 
l 1( " v .~ / 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2011/245 

Resecentrum i Sala; reviderat förslag till utformning samt ansökan 
om statlig medfinansiering 

INLEDNING 
Reviderat förslag till utformning av stationsområdet i Sala (Resecentrum) samt an
sökan om statlig medfinansiering presenteras. 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/239/1, ansökan om statlig medfinansiering 
Bilaga KS 2013/239/2, utformning av Resecentrum 
Bilaga KS 2013/239/3, kostnadsberäkning 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 237 

Sofia Elrud inleder föredragningen. Magnus Höglund föredrar det reviderade försla
get till utformning av Resecentrum. Lisa Granström föredrar ansökan om statlig 
medfinansiering. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ansökan om statlig medfinansiering, Bilaga KS 2013/239/1, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ansökan. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ansökan om statlig medfinansiering, Bilaga KS 2013/239/1, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ansökan. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret/enheten för planering och utveckling 
/' 

? J- f/} f!) f/; 1-~tf ; _ _] 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 229 

Justerandes sfgn 

) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/147 

Detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten 
Trädgården 4; antagande 

INLEDNING 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändring av markbegränsning längs fastig
hetens östra gräns mot allmänning, från prickmark till plusmar k, samt möjliggöra 
för två uthus på tomten. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/71/3, antagandehandlingar 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-17, § 225 

Sofia Elrud föredrar ärendet 

Yrkanden 
Ulrika Spå re bo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Haga berg, fastig
heten Trädgården 4. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Haga berg, fastig
heten Trädgården 4. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret/enheten för planering och utveckling 

li;; /3 ft!j(r; 

Utdragsbestyrkande 
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§ 230 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Arbetsplan för ombyggnad avväg 56, delen Sala-Heby 

INLEDNING 

Dnr 2012/97 

Sala kommun har av Trafikverket fått möjlighet att lämna synpunkter över arbets
planen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/237/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret/planering och utveckling 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 238 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. Lisa Granström deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
illJ; till Trafikverket framhålla behovet av separat gång- och cykelväg mellan Sala och 
H e by, samt 
att i övrigt till Trafikverket yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga 
KS 2013/237/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

illJ; till Trafikverket framhålla behovet av separat gång- och cykelväg mellan Sala och 
H e by, samt 

att i övrigt till Trafikverket yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga 
KS 2013/237/1. 

Utdrag 
Trafikverket 
kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
samhällbyggnadskontoret 

b; 13ft)/& 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 231 

Justerandes slgn 

) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Försäljning av del av fastigheten Kappalba 1:1 

INLEDNING 

Dnr 2013/358 

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

Beredning 
Bilaga KS 2013/238/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret/planering och utveckling 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 239 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
.<ill försälja del av fastigheten Kappalbo 1:1 med en lämplig avstyckning om cirka 3 
hektar, 
.<ill väg byggs förbi nuvarande Kappalbo 1:1 i egen regi, att finansieras inom mark
verksamhetens budget, samt 
.<ill överlåtelsehandlingar tecknas av samhällsbyggnadschef Magnus Holmberg
Muhr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

att väg byggs förbi nuvarande Kappa! bo 1:1 i egen regi, att finansieras inom mark
verksamhetens budget, samt 

att överlåtelsehandlingar tecknas av samhällsbyggnadschef Magnus Holmberg
Mu hr. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 232 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

D nr 2013/34 7 

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Färnbostugan vid Gammelgården i Västerfärnebo 

INLEDNING 
Ansökan från Västerfärnebo Hembygdsförening. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/214/1, KFU § 60 
Bilaga KS 2013/214/2, ansökan från Västerfärnebo Hembygdsförening. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 234 

Roger Nilsson föredrar ärendet. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
iill upphäva kommunstyrelsens beslut den 2013-09-10, § 219, 
att under 2013-2014 möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler 
utan krav på medfinansiering från Boverket, 
iill bevilja Västerfärnebo Hembygdsförening ett investeringsbidrag på maximalt 
1,26 mkr över en treårsperiod 2013-2015, 
att bevilja Västerfärnebo Hembygdsförening 420 tkr i investeringsbidrag för 2013, 
samt 
iill föreningen ska ansöka om investeringsbidrag från Boverket. 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande, dock med tilläggsyrkandet 
iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritids kontoret, att infor
mera samlingslokalorganisationerna om kommunstyrelsens beslut. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande finner yrkandet bifallet. 

Ordföranden ställer proposition på Michael PB Johanssons tilläggsyrkande och fin
ner tilläggsyrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 2013-09-10, § 219, 

iill under 2013-2014 möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler 
utan krav på medfinansiering från Boverket, 

iill uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att infor
mera samlingslokalorganisationerna om kommunstyrelsens beslut, 

Utdragsbestyrkande 
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"'1'~:'1':"' SALA 
KOMMUN 

forts§ 232 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

att bevilja Västerfärnebo Hembygdsförening ett investeringsbidrag på maximalt 
1,26 mkr över en treårsperiod 2013-2015, 

att bevilja Västerfärnebo Hembygdsförening 420 tkr i investeringsbidrag för 2013, 
samt 

att föreningen ska ansöka om investeringsbidrag från Boverket. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-jansson 
kultur- och fritidskontoret 
kultur- och fritidsutskottet 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 233 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2011/14 

Utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen; 
presentation av tidplan och upplägg 

INLEDNING 
Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 222, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att återkomma tillledningsutskottet med förslag till upplägg av fortsatt 
utredning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/10/6 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 235 

Roger Nilsson föredrar ärendet. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att kontakta bygg
konsult och arkitekt för fortsatt utredning, 
att en uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av byggkonsult Mathias Savande r, HIFAB, arkitekt Anders 
Erikols, Svekoarkitekter, Roger Nilsson, kultur- och fritidskontoret samt Åsa Eriks
son, tekniska kontoret, 
att förslag, skisser samt ombyggnadskostnad redovisas i kommunstyrelsens led
ningsutskott den 26 november, samt 
att godkänna den uppskattade kostnaden om 150 tkr för att utreda tillskapandet av 
ett kulturhus i kvarteret Täljstenen, att täckas ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att kontakta bygg
konsult och arkitekt för fortsatt utredning, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret att tillsätta en ar
betsgrupp bestående av byggkonsult Mathias Savander, HIFAB, arkitekt Anders 
Erikols, Svekoarkitekter, Roger Nilsson, kultur- och fritidskontoret samt Åsa Eriks
son, tekniska kontoret, 

att förslag, skisser samt ombyggnadskostnad redovisas i kommunstyrelsens led
ningsutskott den 26 november, samt 

Utdragsbestyrka n de 
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Mi sALA 
~KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 233 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

att godkänna den uppskattade kostnaden om 150 tkr för att utreda tillskapandet av 
ett kulturhus i kvarteret Täljstenen, att täckas ur eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
tekniska kontoret 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 
bevakning 

6;:; t3 N If; 

Utdragsbestyrkande 
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§ 234 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2010/180 

Vision Lärkan; förslag till fastställande av etapp 2 samt kostnads
förslag 

INLEDNING 
Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 223, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att tillledningsutskottet presentera förslag 
till fastställande av etapp 2 vid Lärkan samt lämna kostnadsförslag för genomföran
det av etapp 2. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/196/2, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 236 

Roger Nilsson föredrar ärendet. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa etapp 2 i enlighet med förvaltningens förslag: 
Byggnation av omklädningsrum, kostnad cirka 13.500 tkr 
Läktare med 3 5O personer sittande under takjfriidrottsarenan, kostnad cirka 
2.000 tkr 
Läktare med cirka 150 personer stående under tak/konstgräsplanen, kostnad cirka 
400 tkr, samt 
att överlämna ärendet till budgetberedningen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa etapp 2 i enlighet med förvaltningens förslag: 

Byggnation av omklädningsrum, kostnad cirka 13.500 tkr 
Läktare med 350 personer sittande under takjfriidrottsarenan, kostnad cirka 
2.000 tkr 
Läktare med cirka 150 personer stående under tak/konstgräsplanen, kostnad cirka 
400 tkr, samt 

att överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
kultur- och fritidskontoret 
tekniska kontoret 
ekonomikontoret, budgetberedningen 
~ A/J '/i . tx/ !~/1//~ 

Utdragsbestyrka n de 

16 (41) 



§ 235 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Sala Konstförening/ Agw§limuseets lokaler 

INLEDNING 

Dnr 2013/313 

Sala Konstförening/ Agnelimuseet har inkommit med en skrivelse avseende sin lokal 
i kvarteret Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/210/1, skrivelse från Sala Konstförening/Agnelimuseet 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-17, § 224 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret samt tek
niska kontoret, lokalförvaltarna, att ta fram förslag till åtgärder och kostnader 
för tillfredsställande värme, godkänd ventilation och klimatanläggning för att klara 
krav på luftfuktighet, renovering och isolering av yttertak, reparation av fasad och 
omfärgning samt avloppsrening, Hus 1, så att huset kan användas året runt, 
att redovisning ska ske till kommunstyrelsens ledningsutskott senast den 
26 november 2013. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret samt tek
niska kontoret, lokalförvaltarna, att ta fram förslag till åtgärder och kostnader 
för tillfredsställande värme, godkänd ventilation och klimatanläggning för att klara 
krav på luftfuktighet, renovering och isolering av yttertak, reparation av fasad och 
omfärgning samt avloppsrening, Hus 1, så att huset kan användas året runt, samt 

att redovisning ska ske till kommunstyrelsens ledningsutskott senast den 
26 november 2013 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
kultur- och fritidskontoret 
tekniska kontoret, lokalförvaltarna 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 

17 (41) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 236 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/352 

Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO 

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

Beredning 
Bilaga KS 2013/215/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
(nuvarande handlingsprogram bilagt) 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 240 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att ändra inställelsetiden till huvudbrandstation för räddningschef i beredskap från 
30 minuter till 60 minuter, samt 
att revidera Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO i enlighet med 
detta beslut 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ändra inställelsetiden till huvudbrandstation för räddningschef i beredskap från 
30 minuter ti1160 minuter, samt 

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

Utdra.q 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

18 (41} 



§ 237 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

D nr 2013/321 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation; reviderade riktlinjer 

INLEDNING 
På kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-09-03, § 209, beslutades att en utred
ning skulle genomföras att se över möjligheterna att undantag ska kunna göras från 
nu gällande riktlinjer för beviljande av skolskjuts, så att även barn och ungdomar 
som formellt inte uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut där hänsyn 
tas till bland annat barns och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka 
skolskjuts under läsåret 2013/2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/194/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
(nuvarande riktlinjer bilagda) 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 242 

jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
iill anta förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i 
Sala kommun, Bilaga KS 2013/194/3. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i 
Sala kommun, Bilaga KS 2013/194/3. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

19 (41) 



§ 238 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

D nr 2013/346 

Ansökan från Ansökan från Västmanlands nämndemannaförening 
om medel för utbildning av nämndemän 

INLEDNING 
Styrelsen för Västmanlands nämndemannaförening ansöker om medel för fortbild
ning av nämndemän. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/217/1, ansökan från Västmanlands nämndemannaförening 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 243 

jäv 
Michael PB Johansson (M} anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Västmanlands nämndemannaförening 8.000 kronor som bidrag 2013 till 
studiebesök och föreläsningar. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Västmanlands nämndemannaförening 8.000 kronor som bidrag 2013 till 
studiebesök och föreläsningar. 

Utdrag 
Västmanlands nämndemannaförening 
kommunstyrelsens förvaltning, 
)enny Nolhage 
Silvana Enelo-j ansson 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

{/f /~fC1/b 
Utdragsbestyrkande 

20 (41) 
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gSALA 
~KOMMUN 

§ 239 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

D nr 2013/321 

Redovisning av uppdrag om utplacering av cykelpumpar i Sala 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28, § 9, att bifalla motion om att sätta upp 
cykelpumpar i Sala. Kommunfullmäktige uppdrog även till kommunstyrelsen att 
visa på lämpliga ställen att utplacera kommunala cykelpumpar, samt att kostnaden 
för detta ska redovisas för kommunstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/216/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 241 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att sätta upp cykelpumparna och sköta den årliga 
driften, samt 
att driftkostnaden på 30 tkr och investerings kostnaden på 182 tkr täcks ur eget 
kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att sätta upp cykelpumparna och sköta den årliga 
driften, samt 

att driftkostnaden på 30 tkr och investerings kostnaden på 182 tkr täcks ur eget 
kapital. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-j ansson 
tekniska kontoret 
ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

21 (41) 
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itisALA 
~KOMMUN 

§ 240 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2012/66 

Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade 
sociala företag i Sala kommun 

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

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

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 
vård- och omsorgsnämndenjvård- och omsorgsförvaltningen att mot bakgrund av 
tidigare presenterat projekt ge förslag till genomförande och finansiering av insatser 
för att främja uppstart av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun, 
iill uppdra till kommunstyrelsen, gärna i samverkan med andra aktörer, t ex Coom
panion, genomföra riktade aktiviteter i syfte att sprida kunskap om sociala företag, 
deras syfte och funktionssätt, samt 
iill därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

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

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

22 {41) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 241 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Svar på motion om införande av juljobb 
INLEDNING 

D nr 2012/329 

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

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

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att, i samråd med 
vård- och omsorgsnämndenjvård- och omsorgsförvaltningen, arbetsmarknadsen
heten, till kommunstyrelsen skyndsamt ge förslag och redovisa kostnader för infö
rande av "juljobb" under jullovet 2013, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Hanna Westman (SBÄ yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

23 (41) 



§ 242 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

D nr 2012/330 

Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

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

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

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer j checklista som synliggör kon
sekvenserna för landsbygden av kommunala politiska beslut, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

24 (41) 



§ 243 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/129 

Svar på motion om skyltning av vägar och gator i centrala Sala 

INLEDNING 
Bo Lindholm (SD) och Ragge jagera (SD) inkom den 12 mars med rubricerad mo
tion. Motionären föreslår att tekniska kontoret ser över skyltning som ger möjlighet 
till ett förbättrat sätt att navigera i Sala stad. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/221/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/221/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2013/221/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 247 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen/medborgarkontoret får i uppdrag att utreda behov och kost
nader för skyltar för vägvisning med mera i Sala kommun, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

25 (41} 
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~SALA 
~KOMMUN 

§ 244 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/134 

Svar på motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

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

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

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

26 (41) 



§ 245 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/152 

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

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom27mars 2013 med rubri
cerad motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera 
ett arbete med sociala insatsgrupper i ett samarbete mellan kommunen, polisen, 
frivilligorganisationer och övriga berörda myndigheter. 

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

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
m överlämna frågan om sociala insatsgrupper att hanteras vidare av Brottsförebyg
gande rådet (BRÅ), samt 
m därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

m därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

27 (41) 
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§ 246 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Svar på motion om digitaliserad postlista 

INLEDNING 

Dnr 2013/166 

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

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

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

28 (41) 
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§ 247 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

D nr 2013/217 

Svar på motion om en kommunal plan för idrott och fritidsliv 

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

Beredning 
Bilaga KS 2013/225/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/225/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/225/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 251 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
ill1 ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritids
plan för Sala kommun i samarbete med det lokala idrotts- och föreningslivet, 
att den lokala idrotts- och fritidsplanen ska innehålla n uläges beskrivning, vision, 
mål och strategi på hur Salas idrotts- och fritidsliv kan utvecklas fram till2024, 
att förslag på en lokal idrotts- och föreningsplan, som fastställs av kommunfullmäk
tige, redovisas till kommunstyrelsen senast 31 maj 2014, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill1 ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritids
plan för Sala kommun i samarbete med det lokala idrotts- och föreningslivet, 

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

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

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

29 (41) 



§ 248 

Justerandes sign 

) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

INLEDNING 

Dnr 2013/251 

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

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

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

30 (41) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 249 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Svar på motion om krav vid extra stöd 

INLEDNING 

Dn r 2013/193 

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

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

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

31 (41) 



§ 250 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Svar på motion om en väg in princip för ansökningar 

INLEDNING 

Dnr 2013/193 

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

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

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en lathund för att infor
mera om till vilken instans man lämnar in ansökan till, vem som bereder och beslu
tar i inkommande ärenden inom ansvarsområde kultur och fritid, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

32 (41} 
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SALA 
KOMMUN 

§ 251 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/234 

Svar på medborgarförslag om Kaplanens framtid och funktion 

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

Beredning 
Bilaga KS 2013/229/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordfö
rande 
Bilaga KS 2013/229/2, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 255 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

33 (41) 



§ 252 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/182 

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens 
lokaler 

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

Beredning 
Bilaga KS 2013/230/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordfö
rande 
Bilaga KS 2013/230/2, yttrande från vård-och omsorgsförvaltningen 
Bilaga KS 2013/230/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 256 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

34 (41) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 253 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Svar på medborgarförslag om skyltvård 

INLEDNING 

Dnr 2013/252 

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

Beredning 
Bilaga KS 2013/231/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordfö
rande 
Bilaga KS 2013/231/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2013/231/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 257 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

35 {41) 



§ 254 

Justerandes sign 

; 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

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

Beredning 
Bilaga KS 2013/232/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 258 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige 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 

36 {41) 



R sALA 
~KOMMUN 

§ 255 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/156 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om 
beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram 
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges 
arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/233/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 259 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige 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 

37 (41) 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 256 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/149 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av verkstäBandet av bifallna motioner och medborgarförslag. 

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

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige 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 

Utdragsbestyrka n de 

38 (41) 



§ 257 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/371 

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt 
"Tillgänglighet till Hållbar !T" - ansökan till Tillväxtverket 

INLEDNING 
Projektansökan inom ramen för ERUF Mål2 Östra Mellansverige med 
175.000 kronor. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att bygga ut 
bredbandstillgängligheten på landsbygden i regionen Västra Mälardalen. Målet 
är att genomföra en förstudie kring nya tekniska förutsättningar för framtidens 
bredband och utbyggnad av bredband på landsbygden och samhällstjänster till 
företag och hushåll i en utbyggd struktur. Samtliga kommuner i Västmanlands län, 
Eskilstuna och Strängnäs i Sörmlands län samtEnköpings kommun i Uppsala län 
kommer att ingå i projektet. 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/240/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2013/240/2, projektansökan 
Bilaga KS 2013/241/3, medfinansieringsintyg 

Silvana Enelo-janssan föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun medfinansierar projektet "Tillgänglighet till Hållbar !T" som ansöks 
inom ramen för ERUF Mål2 Östra Mellansverige med 175.000 kronor, 
att kommunchefen undertecknar finansieringsintyget och att beslut endast gäller 
om finansiering beviljas från ERUF, samt 
att finansieringen om 175.000 kronor tas inom kommunstyrelsens förvaltnings ram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun medfinansierar projektet "Tillgänglighet till Hållbar !T" som ansöks 
inom ramen för ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med 175.000 kronor, 

att kommunchefen undertecknar finansieringsintyget och att beslut endast gäller 
om finansiering beviljas från ERUF, samt 

att finansieringen om 175.000 kronor tas inom kommunstyrelsens förvaltnings ram. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-janssan 

Utdragsbestyrkande 

39 (41) 



§ 258 

Justerandes sign 

Kompletteringsval 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Dnr 2013/25 

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

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

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

• Val av ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet i Sala 
Fors/ag: Per-Olov Rapp {S) och Peter Mo/in{M) 

• Val av ledamöter i Kommunala Handikapprådet i Sala 
Förslag: Ulrika Spårebo {S) och Lars A/d erfors {FP) 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Per-Olov Rapp (S) och Peter Molin(M) tillledamöter i Kommunala Pension
ärsrådet i Sala, 

att välja Ulrika Spåreho (S) och Lars Alderfors (FP) tillledamöter i Kommunala Han
dikapprådet i Sala. 

Utdrag 
de valda 

[:<Vi 131!/6 
/' 

Utdragsbestyrkande 

40 (41) 



§ 259 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-10-11 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 17 september och l oktober, samhälls
byggnadsutskottet den 17 september samt kultur- och fritidsutskottet den 24 sep
tember 2013, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och med 2013-
09-10 till och med 2013-10-10. 

Utdragsbestyrka n de 

41 (41) 


