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SAlA 
KOMMUN 

§ 154 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

• Remiss från Länsstyrelsen om nominering av objekt till uppdatering av na
turvårdsplanen för Västmanlands län 

• Remiss från Utbildningsdepartementet om lärlingsutbildning och arbets
platsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gyronasiesärskolan 

• Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan 

Utdragsbestyrkande 
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§ 155 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/992 

Verksamhetsplan 2015-2017 för kommunstyrelsen/kommun
styrelsens förvaltning samt överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2014/165/1, verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/165/2, verksamhetsplan för överförmyndare 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 169 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets beslut att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna verksamhetsplan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, samt 
att godkänna verksamhetsplan för överförmyndare. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsplan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, samt 

att godkänna verksamhetsplan för överförmyndare. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning 
ekonomikontoret, 
Mirjam Olsson 
Susanna Ålebo 
;t:Yp ,c:/::J/V/0/.f' 

Utdragsbestyrkande 

s (40) 



l SAlA 
KOMMUN 

§ 156 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Delårsrapport för Sala kommun 

INLEDNING 
Delårsrapport 2014-08-31 för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/166/1, delårsrapport 
Bilaga KS 2014/166/2, beslutsprotokoll nämnderna 

Dnr 2014/986 

Bilaga KS 2014/166/3, uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2014 
Bilaga KS 2014/166/4, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 170 

EkonomichefLennart Björk och redovisningsekonom Anna Cedervång föredrar 
ärendet. Controller Inger Lindström, kommunchefjenny Nolhage, förvaltningschef 
j uneAnn Wincent samt personalchef Jane Allansson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 
att kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen 
för Sala kommun ska ha positiv balans, 
att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2014, 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 kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen 
för Sala kommun ska ha positiv balans, 

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2014, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 157 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2013/107 

Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2014 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens förvaltnings attestlista föreslås att bli reviderad enligt underlag i 
reviderad bilaga, att gälla från och med 2014-10-09. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/5/7, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/5/8, attestlista 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med reviderad Bilaga KS 2014/5/8 fastställa Attestlista för kommun
styrelsens förvaltning 2014, attgälla från och med 2014-10-09. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

i!lt i enlighet med reviderad Bilaga KS 2014/5/8, fastställa Attestlista för kommun
styreisens förvaltning 2014, attgälla från och med 2014-10-09. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

kx;;o .c:'b/~/d,Y 

Utdragsbestyrkande 
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§ 158 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Åtgärder på kvarteret Lodjuret; delegation 

INLEDNING 

Dnr 2014/535 

Som en konsekvens av ny detaljplan för kv. Lodjuret på Ängshagen genomfårdes 
miljöprovtagningar inom detaljplaneområdet Halter överskridande Sala kommuns 
platsspecifika nivåer kunde fastställas. Massorna ska transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning och eftersom större delen av massorna klassas som icke 
farligt avfall så kan merparten tas emot på lsätratippen. En schaktplan har kommu
nicerats med tillsynsmyndigheten och åtgärder kommer att genomföras snarast. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/167/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 171 

Markingenjör Anders Dahlberg deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att för utredningar, borttagning och återf'yllnad av massor godkänna beställningar 
upp till6.000 tkr, 
att handlingar i detta ärende undertecknas av kontorschef Magnus Holmberg-Muhr, 
samt 
att investeringsmedlen, 6.000 tkr, täcks ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för utredningar, borttagning och återf'yllnad av massor godkänna beställningar 
upp till 6.000 tkr, 

att handlingar i detta ärende undertecknas av kontorschef Magnus Holmberg-Muhr, 
samt 

att investeringsmedlen, 6.000 tkr, täcks ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

8 (40) 



l sALA 
KOMMUN 

§ 159 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/95 

Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar 

INLEDNING 
Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar har presenterats och 
tagits beslut om vid ledningsutskottets sammanträde 2014-09-30, § 175. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/15/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fri
tidskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 175 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att under 2015 möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler utan 
krav på medfinansiering från Boverket. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att under 2015 möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler utan 
krav på medfinansiering från Boverket. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidskontoret 

ZON 1o1r 
Utdragsbestyrkande 
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§ 160 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/989 

Begäran från tekniska kontoret om omdisponering av medel i 
investeringsbudget 

INLEDNING 
Tekniska kontoret begär omdisponering av medel i investerings budget. Vissa in
vesteringsprojekt kommer ej att genomföras. Tekniska kontoret begär därför att 
få omdisponera budgeterade medel till andra projekt, som beräknas bli dyrare än 
tidigare budgeterade medel. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/171/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 176 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att omdisponera 400 tkr i investeringsbudget från projekt ARV sala ny tvättpress till 
projektAPU Varmsätra, 
att omdisponera 550 tkr i investeringsbudget från projekt Ängshagen Oriongatan 
etapp 2 till projekt Lekplatser, renovering, säkerhet och nytt material, 
att omdisponera 50 tkr i investeringsbudget från projekt Uppsala trädrad Fridhem 
till projekt Fiskartorgets parkeringsplats, 
att omdisponera 100 tkr i investeringsbudget från projekt Uppsala trädrad Fridhem 
till projekt Vasagatan stråkjårumjsittplatser, samt 
att omdisponera 1.500 tkr i investeringsbudget från projekt Rivning av fastigheter 
till projekt Lärkans sportfält etapp 2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

attomdisponera 400 tkr i investeringsbudget från projektARV Sala ny tvättpresstill 
projektAPU Varmsätra, 

att omdisponera 550 tkr i investeringsbudget från projektÄngshagen Oriongatan 
etapp 2 till projekt Lekplatser, renovering, säkerhet och nytt material, 

att omdisponera 50 tkr i investeringsbudget från projekt Uppsala trädrad Fridhem 
till projekt Fiskartorgets parkeringsplats, 

att omdisponera 100 tkr i investeringsbudget från projekt Uppsala trädrad Fridhem 
till projekt Vasagatan stråkjårumjsittplatser, samt 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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forts§ 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

att omdisponera 1.500 tkr i investeringsbudget från projekt Rivning av fastigheter 
till projekt Lärkans sportfält etapp 2. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
Susanna Ålebo 

&p ,('c:J/'//cflf' 

Utdragsbestyrkande 

11(40) 



l SAlA 
KOMMUN 

§ 161 

Justerandes sign 

Riktlinje för bredband 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/987 

Riktlinje för bredband i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och 
handlingsplan för bredbandsfrågor. Riktlinjen är ett dokument som ska uppdateras 
årligen av kommunstyrelsen. Syftet med riktlinjen är att skapa gynnsamma och lik
värdiga förutsättningar för parter att agera i kommunen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/172/1, missiv 
Bilaga KS 2014/172/2, riktlinje 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 177 

Bredbandsstrateg Hanna Svensson och !T-chef Peter Tejne föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinje för bredband i Sala kommun, Bilaga KS 2014/172/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinje för bredband i Sala kommun, Bilaga KS 2014/172/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret 

~ cx'ZC/Y/C//f" 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 162 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/821 

Remiss från Länsstyrelsen om Nominering av objekt till ny natur
vårdsplan för länet; yttrande 

INLEDNING 
Länsstyrelsen i Västmanland har startat upp arbetet med att uppdatera den gamla 
gemensamma naturvårdsplanen för länet. Som en del i arbetet vänder sig nu läns
styrelsen tilllänets kommuner med begäran om att nominera nya objekt att kom
plettera de befintliga. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/145/1, yttrande frånkommunstyrelsens fårvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/145/2, remiss från Länsstyrelsen 
Ledningsutskottets beslut 2014-08-26, § 151 
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-11, § 141 (återremiss) 
Bilaga KS 2014/145/3, revideratyttrande från kommunstyrelsens förvaltning, sam
hällsbyggnadskontoret 

Enhetschef Magnus Gunnarsson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov rapp (s) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/145/3. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Länsstyrelsen yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/145/3. 

Utdrag 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, naturvårdsenheten 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 

CJlf' o{J) N f{) N 
Utdragsbestyrkande 
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§ 163 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/988 

Samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala
Heby 

INLEDNING 
Kommuncheferna har vid tidigare ägarmöte ett uppdrag att se över avtalet kommu
nerna emellan om gemensam organisation för bygg- och miljöförvaltningen. Förslag 
till förändringar av tidigare avtal har presenterats vid ägarmöte mellan Sala och 
Heby kommuner 2014-06-06. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/173/1, missiv 
Bilaga KS 2014/173/2, avtal 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 178 

KommunchefJenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöförvaltning Sala-Heby, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöförvaltning Sala-H e by, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal. 

Utdrag 

kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Heb kommun 

V)( /J ;M/1(/()/1./ 
' 
(~ 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 164 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/241 

Avtal och reglemente för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden 
mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanland 

INLEDNING 
Landstinget har tagit initiativ till att se över reglemente och avtal för den gemen
samma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor. 
Syftet med att se över avtal och reglemente har varit att tydliggöra ansvarsförhåll
anden och roller mellan nämnden och VKLs beredning, att effektivisera arbetet med 
de gemensamma frågorna och att modernisera utformningen av reglementet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/174/1, skrivelse från Landstinget 
Bilaga KS 2014/174/2, förslagtill avtal 
Bilaga KS 2014/174/3, förslagtill reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 179 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att teckna föreslaget avtal avseende gemensam Hjälpmedelsnämnd, 
att godkänna föreslaget reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd, samt 
att notera att avtal och reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd innebär en 
revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor samt reglemente för samma 
nämnd gällande från år 2007. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att teckna föreslaget avtal avseende gemensam Hjälpmedelsnämnd, 

att godkänna föreslaget reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd, samt 

att notera att avtal och reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd innebär en 
revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor samt reglemente för samma 
nämnd gällande från år 2007. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 165 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Översyn av Mälardalsrådets utskott; yttrande 

INLEDNING 

Dnr2014/634 

Sala kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter avseende Mälardalsrådets 
fyra utskott och om den organisationsform som gäller idag fortfarande korres
ponderar med Mälardalsrådets uppdrag och verksamhet. Förslag till alternativa 
modeller presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/175/1, yttrande 
Bilaga KS 2014/175/2, skrivelse från Mälardalsrådet 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 180 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
m i enlighet med yttrande Bilaga KS 2014/175/1, förorda alternativet med mindre 
utskott med tydligare genomförandeuppdrag, och med en utskottsorganisation som 
mer överensstämmer med Mälardalsrådets tre huvudprocesser: En Bättre Sits(EBS), 
Stjärnbildning och Benehmarking Regions. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

m i enlighet med yttrande Bilaga KS 2014/175/1, förorda alternativet med mindre 
utskott med tydligare genomförandeuppdrag, och med en utskottsorganisation som 
mer överensstämmer med Mälardalsrådets tre huvudprocesser: En Bättre Sits(EBS), 
Stjärnbildning och Benehmarking Regions. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
)enny Nolhage 
Mälardalsrådet 
~.>{/) -12f)/I(/0/C1 

Utdragsbestyrkande 
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§ 166 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/280 

Nedre Dalälven (N eDa), projekt "Biosfärområde som identitet och 
varumärkesplattform"; kommunal medfinansiering 

INLEDNING 
UNESCO utsåg år 2011, efter nominering av svenska regeringen, Nedre Dalälven till 
Sveriges tredje biosfärområde. N eDa är huvudman för biosfärområdet. l detta nya 
projekt ska varumärket förstärkas, man ska arbeta med marknadsföring med inne
hållet i UNESCOs utmärkelse att vi har unika och värdefulla natur- och kulturmiljöer 
och att det pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. I projektet ingår NeDa:s 
nio kommuner och NeDa:s styrelse har godkänt projektansökan. För att Länsstyrel
sen ska behandla ansökan krävs kommunalt beslut och ett medfinansieringsintyg 
från kommunen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/56/4, missiv 
Bilaga KS 2014/56/5, skrivelse från N eDa 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 181 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun medfinansierar projektet med 100 tkr, 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ett medfinansierings
intyg, samt 
att hänskjuta finansieringen till reviderad strategisk plan. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun medfinansierar projektet med 100 tkr, 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ett medfinansierings
intyg,samt 

.att hänskjuta finansieringen till reviderad strategisk plan. 

Utdrag 
Nedre Dalälven 
kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 

-.x ... 20/Wo/t; l Utdragsbestyrkande 

17(40) 



l sALA 
KOMMUN 

§ 167 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/952 

Förfrågan om bankomat i Västerfärnebo centrum; yttrande 

INLEDNING 
skrivelse har inkommit till Sala kommun med önskemål om bankomat i Väster
färnebo. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/159/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/159/2, skrivelse från Karin Holmqvist, Västerfärnebo 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-16, § 164 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att, tillsammans med berörda, utreda 
och skapa möjlighet till kontantuttag på landsbygden i Sala kommun. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att, tillsammans med berörda, utreda 
och skapa möjlighet till kontantuttag på landsbygden i Sala kommun. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Anders Johansson 

&p r2J!I{)otr 
Utdragsbestyrkande 
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§ 168 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan 

INLEDNING 

Dnr 2014/1027 

Diskussioner har förts mellan de direkt berörda kommunerna på sträckan och 
Landstinget Dalarna kring ytterligare tågturer- främst tidig morgon och sen kväll
på Dalabanan mellan Falun och Uppsala/Stockholm. Parterna har nu kommit över
ens om att gemensamt delfinansiera ett uppdrag till Tåg i Bergslagen att genomföra 
ett tillägg till dagens trafik på Dalabanan. Syftet med trafiken är att underlätta ar
betspendling och vardagsresande. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/192/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/192/2, avtal 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna avtal om tilläggstrafik på Dala banan, samt 
att avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Amanda 
Lindblad (S), Alette Marie Lindgren (S), Hanna Westman (SBÄ), Gunnel Söder
ström (V), Monica Fahrman (MP), Christer Eriksson (C), Anders Westin (C), 
Peter Molin (M), Johan Widen (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD) 
yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avtal om tilläggstrafik på Dalabanan, samt 

att avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 
Dalabanans Intressenter 
Landstinget Dalarna 
kommunstyrelsens ordförande 

E~ 2CW iCI/1( 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 169 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/857 

Remiss från Utbildningsdepartementet om lärlingsutbildning och 
arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasie
särskolan 

INLEDNING 
Utbildningsdepartementet föreslår i promemorian U2014/4311/GV förändringar i 
syfte att bevara lärlingsutbildningens särprägel som en utbildning med mycket ar
betsplatsförlagt lärande (APL). 

Beredning 
Bilaga KS 2014/193/1, BLN § 68 medyttrande 
Bilaga KS 2014/193/2, remiss 

Rektor Tord Hallberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att till Utbildningsdepartementet yttra sig i enlighet med bildnings- och lärande
nämndens yttrande, Bilaga KS 2014/193/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Utbildningsdepartementet yttra sig i enlighet med bildnings- och lärande
nämndens yttrande, Bilaga KS 2014/193/1. 

Utdrag 
Utbildningsdepartementet 
bildning- och lärandenämnden 
skolförvaltningen 

E x~ .J!.fJ ;wtJ ;y 

l Utdragsbestyrkande 
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§ 170 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

INLEDNING 

Dnr 2014/409 

Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2013-10-28, § 158, för att fråge
ställningar som anges i motionen ska besvaras. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/160/1. svar på återremitteradmotion 
Bilaga KS 2014/160/2, innovationsstrategi 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-16, § 165 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att överlämna innovationsstrategin till kommunfullmäktige, 
dels föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del 

att överlämna innovationsstrategin till kommunfullmäktige, 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 171 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2013/89 

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB Johans
son (M), Maria Thunberg (M), Allan Westin (M) och Peruilla Johansson (M) inkom 
2013-12-12 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det införs en service
och tjänstegaranti i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/176/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/176/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2014/176/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 182 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att service- och tjänstegaranti införs i Sala kommun, 
att kommunstyrelsen och samtliga nämnder som träder ikraft 1 januari 2015 senast 
31 maj 2015 antar tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter, 
att de av styrelsen och nämnderna antagna service- och tjänstegarantierna redovi
sas till kommunfullmäktige, samt 
att bifalla motionen. 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

m service- och tjänstegaranti införs i Sala kommun, 

m kommunstyrelsen och samtliga nämnder som träder ikraft 1 januari 2015 senast 
31 maj 2015 antar tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter, 

m de av styrelsen och nämnderna antagna service- och tjänstegarantierna redovi
sas till kommunfullmäktige, samt 

m bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 172 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr2014/453 

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och GustafEriksson (C) inkom 2013-11-05 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att möjligheten ska utredas att Sala kommun inför 
hösten 2014 ska ansluta sig till Tekniksprånget, för att därigenom kunna erbjuda 
bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka möjlighet· 
e rna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/177/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/177/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, personal
kontoret 
Bilaga KS 2014/177/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/176/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 183 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

~ .\ 
Utdragsbestyrkande 
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§ 173 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2013/88 

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) inkom 2013-12-17 med rubricerad motion. Motionären före
slår att Sala kommun tar till vara på möjligheten att använda yrkesintroduk
tionsavtal för ungdomar för att förbättra ungdomars möjlighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden och även skapa bättre förutsättningar för Sala kommun att klara 
kompetensförsörjningen framöver. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/178/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/178/2, yttrande från vård-och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/178/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 184 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

24 (40) 



§ 174 

Justerandes sign 

l~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/5 

Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02 med rubricerad motion. Motionären före
slår att Sala kommun ska påbörja ett system med fadderskap för invandrar- och 
flyktingfamiljer. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/179/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/179/2, yttrande från vård-och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/179/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 185 

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 
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§ 175 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Svar på motion om att redovisa nyckeltal 

INLEDNING 

Dnr 2014/333 

Andreas Weiborn (M) inkom 2014-02-24 med rubricerad motion. Motionären före
slår att skolförvaltning, vård- och omsorgsförvaltning samt kommunstyrelsens för
valtning och dess kontor ska börja redovisa nyckeltal på Sala kommuns hemsida. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/180/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/180/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikon· 
to r et 
Bilaga KS 2014/180/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/180/4, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/180/5, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 186 

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 

26 (40) 



§ 176 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet 

INLEDNING 

Dnr 2014/590 

Andreas Weiborn (M) inkom 2014-04-01 med rubricerad motion. Motionären före
slår att skolförvaltningen ska ta fram och införa en allmän körkortsprofil för stu
derande på Sala kommuns gymnasieskolor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/181/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/181/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/181/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 187 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda möjligheterna att erbjuda 
teoriundervisning för körkort B på Sala kommuns gymnasieskolor, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda möjligheterna att erbjuda 
teoriundervisning för körkort B på Sala kommuns gymnasieskolor, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 177 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Svar på motion om att få en giftfri vardag 

INLEDNING 

Dnr 2014/49 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström (C), Anders Westin 
(C), Gustaf Eriksson (C), Maila Pettersson (C), Hans Johansson (C), Christer Gustafs
son (C), Kerstin Larsson (C), Sven-Olof Pettersson (C) och Anna Gillerblad (C) inkom 
2013-12-16 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det tas fram en åt
gårdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att inventera eventuell 
förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter och ersätta giftiga 
material med giftfritt material, samt att det ställs krav på giftfria produkter i all of
fentlig upphandling. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/182/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/182/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/182/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi
kontoret 
Bilaga KS 2014/182/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 188 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkande 
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§ 178 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Svar på motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

INLEDNING 

Dnr 2014/397 

Erik Åberg (MP) och Monica Fahrman (MP) inkom 2013-05-02 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från bildnings
och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/183/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/183/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning; kultur-och 
fritidskontoret bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/183/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/183/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 189 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 179 

Justerandes sign 

(f/l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/398 

Svar på motion om utredning av kulturskolans organisatoriska 
placering 

INLEDNING 
Gunnel Söderström M och foachim Nordlund M inkom 2013-05-02 med rubrice
rad motion. Motionärerna föreslår att möjligheten att organisatoriskt flytta kulturs
kolan till ett utskott under kommunstyrelsen utreds. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/184/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/184/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning; kultur-och 
fritidskontoret bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/184/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/184/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 190 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
i!tt avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

i!tt avslå motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 180 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014·10·09 

Svar på motion om en strategi för ett växande Sala 

INLEDNING 

Dnr 2014/420 

Andreas Weiborn (M) inkom 2013·06· 18 med rubricerad motion. Motionären före· 
slår att kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga förvalt· 
ningar /kontor, näringsliv och civilsamhället tar fram en strategi för hur Sala kan 
växa i enlighet med motionens intentioner. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/185/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/185/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/185/3, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/185/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 191 

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 

31 (40) 
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§ 181 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr2014/40 

Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom 2014-01-08 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslår att personer som inte är kreditvärdiga ska få hyra lägenhet hos 
Salas kommunala bostadsbolag salabostäder AB. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/186/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/186/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/186/3, yttrande salabostäder AB 
Bilaga KS 2014/186/4, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 192 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en modell för hur det bostadssociala 
ansvaret och samarbetet kan se ut för personer, som har det svårt att själva ta sig in 
på den ordinarie bostadsmarknaden, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en modell för hur det bostadssociala 
ansvaret och samarbetet kan se ut för personer, som har det svårt att själva ta sig in 
på den ordinarie bostadsmarknaden, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

32 (40) 



§ 182 

Justerandes sign 

~!() 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/60 

Medborgarförslag om boendestöd till fler kommuninvånare 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom 2014-01-01 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslär att det görs möjligt för de som är i behov av stöd att fä boende
stöd oavsett om de går under LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktions
hindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Detta ska leda till bättre självständighet och 
bättre välmående. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/187/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/187/2, yttrande från värd- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/187/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 193 

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 

33(40) 



§ 183 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

INLEDNING 

Dnr 2014/469 

Håkan W allen inkom 2014-03-03 med rubricerat medborgarförs lag. Förslag
ställaren föreslår att Sala kommun ska bygga ett tak för utomhusaktiviteter vid ex
empelvis Vallasko lan, MånsOls eller Silvköparen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/188/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/188/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/188/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 194 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

34 {40) 



§ 184 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Medborgarförslag om utsmyckning av rondell 

INLEDNING 

Dnr 2014/667 

UlfWestman inkom 2014-04-23 med rubricerat medborgarförslag. Förslagställaren 
föreslår att rondeller i Sala bör utnyttjas för att marknadsföra Sala centrum, främst 
den första rondellen från Enköpingshållet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/189/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/189/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2014/189/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 195 

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

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

35 (40) 



§ 185 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr2014/6 

Medborgarförslag om alternativ arbetsmetod för att utveckla 
kulturkvarteret Täljstenen 

INLEDNING 
Birgitta Sundberger, på uppdrag av föreningen Ideell kultur i Sala, inkom · 
2013-12-02 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att 
en arbetsgrupp bestående av representanter för kommunen samt engagerade med
borgare får i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för kulturkvarteret Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/190/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/190/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur-och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/190/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 196 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsutskottet, att ta fram en ut
vecklingsplan för kulturkvarteret Täljstenen, med utgångspunkt från pågående ut
redning om ny kulturlokal, 
att en referensgrupp tillsätts med representanter för kulturorganisatio ner samt öv
riga intressenter för aktiv dialog, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsutskottet, att ta fram en ut
vecklingsplan för kulturkvarteret Täljstenen, med utgångspunkt från pågående ut
redning om ny kulturlokal, 

att en referensgrupp tillsätts med representanter förkulturorganisationer samt öv
riga intressenter för aktiv dialog, samt 

gJ;J; därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

36 (40) 
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§ 186 

Justerandes s·1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/564 

Sammanställning av motioner som ej behandlats 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. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/94/Z,sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 197 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (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 (40) 
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§ 187 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/565 

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom 
ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan 
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen an
mälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarför
slaget från vidare handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/95/2, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 198 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (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 

38(40) 



=e·""·· ~,·h·· SAlA 
KOMMUN 

§ 188 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/566 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte 
verkställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/96/2, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 199 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (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 

39 {40) 
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§ 189 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari utskotten fattat beslut på kommunstyrelsens 
vägnar enligt följande: ledningsutskottet den 16 och 30 september 2014, kultur
och fritidsutskottet den 25 september 2014 och samhällsbyggnadsutskottet den 
16 september 2014, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut från och med 
2014-09-11 till och med 2014-10-08. 

Fråga ställs från Johan Wilen om delegationsbeslut rörande Flytt av personbil från 
salabostäders boendeparkering. Frågan besvaras vid nästa kommunstyrelsesam
manträde. 

Utdrag 
bevakning 

&?~/t.;!OII( 
Utdragsbestyrkande 

40{40) 


