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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Glenn Andersson (S) 
Gunnel Söderström (V) 

Carola Gunnarsson (C) 
Christer Eriksson (C) 
Elisabet Pettersson (C) 

Peter Molin (M) 
Michael PB Johansson (M) 
Lars Al derfors (FP) 

Alaittin Temur (S) 
Bo Kihlström (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Peter Kraft (MP) 
Anders Westin (C) 
johanna Ritvadatter (V) 

Kristina Nyberg (S) 
johanna Ritvadatter (V) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Allan Westin (M) 
Andreas Weiborn (M) 
Ragge jagera (SD) 

jenny Nolhage, kommunchef 

ej § 7 på grund av jäv 

ersätter Amanda Lindblad (S) 
ersätter Alette Marie Lindgren (S) 
ersätter Hanna Westman (SBÄ) 
ersätter Monica Fahrman (MP) 
ersätter Eva Axelsson (KD) 
ersätter Gunnel Söderström (V) § 7 

kl15.15-15.30 

Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Jane Allansson, personalchef 
Petra jablonski, kulturentreprenör 
Roger Nilsson, chef för kultur- och fritidskontoret 
jill Ro os, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Information från kommunchefen 

INLEDNING 
Kommunchefjenny Nolhage informerar om hur hon efter 146 dagar som kommun
chef ser på situationen inom Sala kommun idag och hur hon framledes kommer att 
tillsammans med övriga medarbetare arbeta för att utveckla Sala kommuns olika 
verksamhetsområden. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrka n de 

l' ' \ /lp / 
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Justerandes sign 

Policy för friskvård 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/105 

En översyn av Sala kommuns friskvårdsarbete har visat behov av att uppdatera 
kommungemensamt styrdokument avseende friskvård. 

Beredning 
Ärendet är behandlat på arbetsgivarutskottet 2013-12-02 
Bilaga KS 2014/1/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
Bilaga KS 2014/1/2, förslag till policy 

Personalchefjane Allansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta Policy för friskvård, Bilaga KS 2014/1/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Policy för friskvård, Bilaga KS 2014/1/2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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:;;;ndessign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Lokal kulturplan för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/72 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-08, § 246, att ge dåvarande kulturutskottet i 
uppdrag att ta fram en lokal kulturplan för Sala kommun i samverkan med det lokala 
kulturlivet, samt att den lokala kulturplanen ska innehålla nulägesbeskrivning, 
vision och strategi för hur Salas kulturliv kan utvecklas fram till 2024 och hur den 
lokala planen kan kopplas till Sala kommuns övergripande vision och den regionala 
planen. 

Beredning 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2013-12-17, § 95 
Bilaga KS 2014/2/1, Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 

Kulturentreprenör Petra jablonski föredrar ärendet. Kontorschef Roger Nilsson del
tar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016, dock med följande änd
ring under rubriken Internationellt utbyte och samverkan, texten om ett kulturut
byte med Vändra i Estland flyttas från rubriken Nordiska samarbeten till rubriken 
Internationella samarbeten. 

Anders Westin (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkanden, dock med följande egna ändringsyrkanden: 
under rubriken Folkhälsa andra meningen får följande lydelse: All verksamhet ska 
sträva efter att stärka kommuninvånarnas självkänsla, med särskiltfokus på barn och 
unga, 

under samma rubrik, sista punkten, får följande lydelse: Attfrämjaförutsättningar 
för eget skapande och kulturupplevelser för såväl barn, ungdomar och äldre, 
under rubriken Utveckling, sista punkten, får följande lydelse: Främja samverkan 
mellan Sala kommun och pensionärsorganisationerna när det gäller kulturverksam
het. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Anders Westins (C) ändringsyrkan den. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkande 
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§4 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Samordning av Ekofestival och salafestivalen 2014 
INLEDNING 

Dnr 2013/132 

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-27, § 302, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att vid kommunstyrelsens sammanträde den 
9 januari 2014 redovisa förslag på hur Ekofestivalen 2014 kan samordnas med sala
festivalen 2014, samt även redovisa finansieringen för det två festivalerna. 

Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-27, § 302 
Bilaga KS 2014/3/1, förslag på projektplan för samordning av Ekofestival och sala
festival - salafestival med ekotema 
Bilaga KS 2014/3/2, förslag på projektplan för samordning av Ekofestival och sala
festival- Extern projektledare i samarbete med salafestival ekonomisk förening 
Bilaga KS 2014/3 

Kulturentreprenör Petra jablonski föredrar ärendet Kontorschef Roger Nilsson del
tar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att Ekofestivalen genomförs i maj månad 2014, 
att för Ekofestivalen anvisa 75.000 kronor, att täckas av eget kapital, 
att utse kulturentreprenör Petra jablonski till samordnare för Ekofestivalen, 
att salafestivalen genomförs i augusti månad 2014, i enlighet med tidigare 
intentioner, samt 
att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening 150.000 kronor i förlustgaranti till 
salafestivalen 2014, varav viss del kan beviljas i förskott 

Anders Westin (C) och Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Ekofestivalen genomförs i maj 2014, 

att för Ekofestivalen anvisa 75.000 kronor, att täckas av eget kapital, 

att utse kulturentreprenör Petra jablonski till samordnare för Ekofestivalen, 

att salafestivalen genomförs i augusti 2014, i enlighet med tidigare 
intentioner salafestivalen 2013, samt 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening 150.000 kronor i förlustgaranti 
till salafestivalen 2014, varav viss del kan beviljas i förskott. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
kultur- och fritidskontoret 
kultur- och fritidsutskottet 

Utdragsbestyrka n de 
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§5 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/54 

Avtal om anläggningsarrende för 3G Infrastructure Services AB på 
fastigheten Kristina 4:15, Bråsta backe 

INLEDNING 
3G lnfrastructure Services AB önskar arrendera ett område om cirka 15 kvm på fas
tigheten Kristina 4:15 i Bråsta backe för ett torn på 42 meter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/282/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/282/2, avtal 
Ledningsutskottets beslut 2012-12-17, § 321 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
i!11, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/282/2, med 3G lnfra
structure Services AB, teckna avtal om anläggningsarrende på fastigheten Kristina 
4:15, Bråsta backe, för en tid av 10 år, samt 
att avtalshandlingarna tecknas av samhälls byggnadschef. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/282/2, med 3G Infra
structure Services AB, teckna avtal om anläggningsarrende på fastigheten Kristina 
4:15, Bråsta backe, för en tid av 10 år, samt 

att avtalshandlingarna tecknas av samhälls byggnadschef. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

9 (25) 



§6 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Framtagning av ny trafiklösning vid Fridhem 

INLEDNING 

Dnr 2013/55 

Gruvtornet Förvaltning AB har inkommit med en skrivelse med förslag om en bättre 
fungerande trafiklösning i vid in-och utfart vid Fridhem, en bättre lösning för äldre 
och funktionshindrade att ta sig ut till Fridhemsområdet samt att hjälpa näringslivet 
i Sala med en bra skyltning för främjandet av handeln både på Fridhem och i cent
rum. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/286/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/286/2, skrivelse från Gruvtornet Förvaltning AB 
Ledningsutskottets beslut 2012-12-17, § 322 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret att i samråd med 
Trafikverket till kommunstyrelsen lämna förslag på lämplig trafiklösning vid in-och 
utfart vid Fridhem, samt att redovisa kostnaderna för detta. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret att i samråd med 
Trafikverket till kommunstyrelsen lämna förslag på lämplig trafiklösning vid in-och 
utfart vid Fridh e m, samt att redovisa kostnaderna för detta. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 
bevakning 

Fx.r 1'!/ur 13 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/56 

Ansökan från Vänortsföreningen Sala-Pao om resebidrag 

INLEDNING 
Vänortsföreningen Sala-Pao ansöker om ett bidrag på 25.000 kronor för resa till 
vänortsföreningen i Tchad under februari månad 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/283/1, skrivelse från ordföranden i Vänortsföreningen Sala-Pao 
Ledningsutskottets beslut 2012-12-17, § 323 

jäv 
Gunnel Söderström (V) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Vänortsföreningen Sala-Pao ett bidrag på 25.000 kronor för resa till Pao, 
Tchad, att täckas ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Vänortsföreningen Sala-Pao ett bidrag på 25.000 kronor för resa till Pao, 
Tchad, att täckas ur eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
j en ny N o l hage 
ekonomikontoret, 
Mirjam Olsson 
Vänortsföreningen Sala-Pao, 
Gunnel Söderström 

1/j(}jj?:, 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Uppdrag om införande av "Juljobb" 2013; information 

INLEDNING 

Dnr 2013/57 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att bifalla en motion om införande av 
"juljobb"- feriearbete under jullovet. Kommunstyrelsens förvaltning fick samtidigt 
uppdraget att, i samråd med vård- och omsorgsnämndenfvård- och omsorgsförvalt
ningen, skyndsamt ge förslag samt redovisa kostnader för införande av "juljobb" 
under jullovet 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/284/1, skrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 
Ledningsutskottets beslut 2012-12-17, § 324 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att "juljobb"- feriearbete under jullovet- ska fortsätta att gälla under jullovet 2014, 
samt 
att feriearbete ska erbjudas även under sport-, påsk-, sommar- och höstlov 2014. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att "juljobb"- feriearbete under jullovet- ska fortsätta att gälla under jullovet 2014, 
samt 

att feriearbete ska erbjudas även under sport-, påsk-, sommar- och höstlov 2014. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknad 
kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret, för kännedom 
kommunstyrelsens övriga förvaltningar för kännedom 

:/xp l1?'1!3 
Utdragsbestyrkande 
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§9 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/59 

Ansökan från Coompanion i Västmanland om anslag för 2014 års 
verksamhet 

INLEDNING 
Coompanion i Västmanland ansöker om ett anslag om 1,75 kronor per invånare för 
2014 års verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/285/1, ansökan från Coompanion i Västmanland 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 326 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Coompanion i Västmanland anslå 1,75 kronor per invånare i verksamhetsstöd 
för år 2014, att täckas inom kommunstyrelsens ram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Coompanion i Västmanland anslå 1,75 kronor per invånare i verksamhetsstöd 
för år 2014, att täckas inom kommunstyrelsens ram. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
ekonomikontoret, 
Mirjam Olsson 
Coompanion i Västmanland 

...--
h <p 110/13 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/61 

Digital agenda med e-strategiskt program för Sala kommun 2014-
2016 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2013-10-29 att uppdra till kommun
styrelsens förvaltning att ta fram ett e-strategiskt program för en lokal digital 
agenda, att fastställas av kommunfullmäktige. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/252/2, Digital agenda med e-strategiskt program för Sala kommun 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 328 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att målet för bredbandstillgängligheten i Sala kommun ska vara 100 %, samt 
;m, efter inskrivning av ovanstående mål i dokumentet, fastställa Digital agenda med 
e-strategiskt program för Sala kommun 2014-2016, Reviderad Bilaga KS 
2013/252/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att målet för bredbandstillgängligheten i Sala kommun ska vara 100%, samt 

;m, efter inskrivning av ovanstående mål i dokumentet, fastställa Digital agenda med 
e-strategiskt program för Sala kommun 2014-2016, Reviderad Bilaga KS 
2013/252/2. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/52 

Motion om längre serveringstider för Salas restauranger 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) inkom den 30 september 2013 med motion med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att, som Västerås stad under en period av ett år, testar 
en förlängning av serveringstiderna för Salas restauranger med en timme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/288/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/288/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, alkoholhandlägga
ren 
Bilaga KS 2013/288/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 329 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att göra en utvärdering tillsammans med berörda myndigheter, förvaltning och re
staurang-/krogägare vad denna utökade serveringstimme gett för effekter, 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att i dialog med 
Salas restaurang-/krogägare senast 2014-03-15 se över intresset hos restaurang
/krogägare att förlänga serveringstillstånd till kl 03.00, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att göra en utvärdering tillsammans med berörda myndigheter, förvaltning och re
staurang-/krogägare vad denna utökade serveringstimme gett för effekter, 

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att i dialog med 
Salas restaurang- /krogägare senast 2014-03-15 se över intresset hos restaurang
/krogägare att förlänga serveringstillstånd till kl 03.00, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Ut d r ags bestyrka n de 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Motion om trappklättrare 

INLEDNING 

Dnr 2013/51 

Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti 2013 med motion med förslag att det 
tas fram jämförelsematerial mellan bostadsanpassning med hissanordningar och 
trappklättrare, att samhällsbyggnadskontoret införskaffar hjälpmedlet samt redo
visar investeringsbehov till reviderad strategisk plan 2013-2016 samt att vård- och 
omsorgsnämnden ser över möjligheterna att införskaffa trappklättrare till hemtjäns
ten och redovisa investeringskostnader till kommunstyrelsen till reviderat strate
gisk plan 2014-2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/289/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/289/2, yttrande VON§ 131 
Bilaga KS 2013/289/3, yttrande från samhällbyggnadskontoret, byggenheten 
Bilaga KS 2013/289/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 330 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

16 (25) 



§ 13 

Justerandes sign 

Motion om Wi-Fi 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/62 

Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion med förslag att möj
ligheten till att erbjuda Wi-Fi i Sala tätort ska utredas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/290/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/290/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2013/290/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 331 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
i!ll utvidgning av W i- F i till ytterligare platser, där Sala kommun har intresse av att 
ge god service, överlämnas till budgetberedningen 2015-2017, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

f!ll utvidgning av W i- Fi till ytterligare platser, där Sala kommun har intresse av att 
ge god service, överlämnas till budgetberedningen 2015-2017, samt 

f!ll därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

17 {25) 



§ 14 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/63 

Motion om förmåner via löneavdrag för anställda i Sala kommun 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 30 september 2013 
med motion med förslag att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda möjligheten 
att kunna erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala kommuns anställda. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/291/1, motionssvar från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Bilaga KS 2013/291/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, personalkon
toret 
Bilaga KS 2013/290/1, motion 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 332 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

18 (25) 



"'i::~n:' SALA 
KOMMUN 

§ 15 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken 

INLEDNING 

Dnr 2013/64 

Nielas Larsson inkom den 14 augusti 2013 med förslag att en träningsstation ska 
byggas i stadsparken, 

Beredning 
Bilaga KS 2013/292/l, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ord
förande 
Bilaga KS 2013/292/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/292/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 333 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

19 {25) 



§ 16 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/65 

Medborgarförslag om att bygga nya toaletter och skötrum i 
lekparken,Stadsparken 

INLEDNING 
Pia Samuelsson inkom den 5 juni 2013 med förslag att toaletter med skötrum ska 
byggas i stadsparkens lekpark. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/293/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/293/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/293/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 334 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

20 (25) 



§ 17 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/66 

Medborgarförslag om ett kommunalt båthus för kanoter vid 
Långforsen 

INLEDNING 
Erik Hultby inkom den 16 september 2013 med förslag om att det ska byggas ett 
kommunalt båthus för kanoter vid Långforsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/294/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/294/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/294/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 335 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till Måns Ols-sällskapet, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till Måns Ols-sällskapet, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrka n de 

21 (25) 



§ 18 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Medborgarförslag om miljön längs Särskogsleden 

INLEDNING 

Dnr 2013/67 

Boende utefter Särskogsleden inkom den 16 september 2013 där de efterfrågar 
vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön längs Sör
skogsleden. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/295/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/295/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/295/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 336 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S] yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med 
Trafikverket och allmänheten skyndsamt genomföra ett möte om hur bullerminsk
ning på Särskogsleden snabbt och effektivt kan ordnas, 
att samtidigt påtala för Trafikverket om behovet att tidigarelägga genomförande av 
Förbifart Sala, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med 
Trafikverket och allmänheten skyndsamt genomföra ett möte om hur bullerminsk
ning på Särskogsleden snabbt och effektivt kan ordnas, 

att samtidigt påtala för Trafikverket om behovet att tidigarelägga genomförande av 
Förbifart Sala, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

22 (25) 



§ 19 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2014 

INLEDNING 

Dnr 2013/107 

Kommunstyrelsens förvaltnings attestlista föreslås bli reviderad enligt underlag i 
bilaga, att gälla från och med 2014-01-09. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/5/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/5/2, reviderad attestlista 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med Bilaga KS 2014/5/2, fastställa Attestlista för kommunstyrelsens 
förvaltning 2014, att gälla från och med 2014-01-09. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

illt i enlighet med Bilaga KS 2014/5/2, fastställa Attestlista för kommunstyrelsens 
förvaltning 2014, attgälla från och med 2014-01-09. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Mirjam Olsson 

Utdragsbestyrka n de 

23 (25) 
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KOMMUN 

§ 20 Kompletteringsval 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2014/ 

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

24 (25) 
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§ 21 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 17 december, samhällsbyggnadsut
skottet den 10 december samt kultur- och fritidsutskottet den 17 december 2013, 
samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och med 2013-11-30 till 
och med 2014-01-07. 

\)' '/
) 

Utdragsbestyrkande 

25 (25) 


