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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Carola Gunnarsson (C), ordförande 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Peter Molin (M) 
Fredrik Larsson (M) 
Hanna Westman (SBÄ), vice ordförande 
Ulrika Spärebo (S), andre vice ordförande 
Per-Olov Rapp (S) 
Camilla Runeräs (S) 
Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Johanna Ritvadotter (V) 
Magnus Edman (SD) 

Bo Kihlström (S) ersätter Anders Dahlström (S) 

Lars Alderfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Michael PB Johansson (M) 
Asus Sharif (S) 
Alaittin Temur (S) 
Mikael Eriksson (SD) 
Louise Eriksson (SD) 

Henrik Thomke, Nedre Dalälvens Intresseförening 
Christina Ericson Turstam, Nedre Dalälvens Intresseförening 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Inger Lindström, controller 
Agneta von Schoting, socialchef 
Henric Sjöblom, biträdande skolchef 
Anders Almroth, kontorschef 
Magnus Holm berg Muhr, kontorschef 
Daniel Ahlin, ekonom 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Anders Johansson, samhällsutvecklare 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Saralngo,sekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (27) 



Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

§ 158 Ordningsfråga ................................................................................................................................................... 4 

§ 159 Föreläsning om verksamheten med Biosfärområdet Nedre Dalälven ............................................................... 5 

§ 160 Delårsrapport 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt överförmyndare ............................................ 6 

§ 161 Delårsrapport 2015 för Sala kommun .............................................................................................................. 7 

§ 162 Förvärv av Tränaren 11 samt Måns Ols utvärdshus .......................................................................................... 8 

§ 163 Begäran från tekniska kontoret om omdisponering av medel i investeringsbudget ......................................... 9 

§ 164 Remiss från Västerås stad om Handlingsplan för bostadsförsörjning 2016~2017 ........................................... 10 

§ 165 Reviderade anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun ..................................... 11 

§ 166 Remiss från Finansdepartementet om "En kommunallag för framtiden" {SOU 2015:24) ............................... 12 

§ 167 Förordnande av borgerlig vigselförrättare ...................................................................................................... 13 

§ 168 Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget ..................................................................... 14 

§ 169 Svar på medborgarförslag om att flytta Karlbergs kiosk ................................................................................. 15 

§ 170 Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet .................................... 16 

§ 171 Svar på medborgarförslag om båtbryggor och båtuppläggningsplats i Camitzka parken ................................ 17 

§ 172 Medborgarförslag om att införa belöningssystem .......................................................................................... 18 

§ 173 Medborgarförslag om säkrare skolväg till Vallas kolan .................................................................................... 19 

§ 174 Svar på motion om utbyggnad av scenen i Ställverket vid Täljstenen ............................................................. 20 

§ 175 Svar på motion om att utreda koncernbolag .................................................................................................. 21 

§ 176 Motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggnader samt vid 

ombyggnation av befintliga byggnader ........................................................................................................... 22 

§ 177 Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år ........................................................................ 23 

§ 178 Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år .......................................................... 24 

§ 179 Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag ..................................................... 25 

§ 180 Information med anledning av flyktingströmmarna ....................................................................................... 26 

§ 181 Ärenden avgjorda med stöd av delegation ..................................................................................................... 27 

Utdrags bestyrkande 

3 (27) 



§ 158 

Justen,:t 
~ 

Ordnings fråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista 

9 Utredning angående avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Föreläsning om verksamheten med Biosfärområdet Nedre 
Dalälven 

INLEDNING 
Henrik Thomke och Christina Ericson Turstam, Nedre Dalälvens intresseförening, 
informerar om verksamheten med Biosfärområdet Nedre Dalälven. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA r;, KOMMUN 

§ 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/616 

Delårsrapport 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt 
överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2015/168/1, delårsrapport kommunstyrelsens verksamheter 
Bilaga KS 2015/168/2, bilaga till delårsrapport 
Bilaga KS 2015/168/3, rapport Intern kontrollplan 
Bilaga KS 2015/168/4, delårsrapport överförmyndaren 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 186 

Kommunchef Jenny Nolhage deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa delårsrapport 2015 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
verksamheter, 
att fastställa delårsrapport 2015 för överförmyndaren, samt 
att godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2015 för kommun
styrelsens verksamheter och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delårsrapport 2015 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
verksamheter, 

att fastställa delårsrapport 2015 för överförmyndaren, samt 

att godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2015 för kommun
styrelsens verksamheter och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

ekonomikontoret 
Mirjam Olsson 

ld/ :J.() ;; IC7 !_t:; 
Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 161 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Delårsrapport 2015 för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/640 

Delårsrapport för Sala kommun samt uppföljning nämndernas internkontroll planer 
per 2015-08-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/180/1, delårsrapport 2015-08-31 
Bilaga KS 2015/180/2, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2015/180/3, internkontrollplaner 2015-08-31 
Ledningsutskottet 2015-09-29, § 201 

Redovisningsekonom Anna Cederväng föredrar ärendet. Kommunchef Jenny 
N olhage, controller Inger Lindström, socialchef Agneta von Schoting och biträdande 
skolchef Henric Sjöblom, kontorscheferna Anders Almroth och Magnus Holm berg 
Muhr samt ekonom Daniel Ahlin deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 
att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2015, samt 
att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2015, samt 

fil! i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA rt-11 KOMMUN 

§ 162 

Juste(},s :lgn 
~/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Förvärv av Tränaren 11 samt Måns Ols utvärdshus 

INLEDNING 

Dnr 2015/653 

Kommunfullmäktige har 2015-04-27, § 46, beslutat att Sala Industrifastigheter AB 
(SIFAB) ska likvideras. I samband med detta togs även beslutet att SIFABs fastig
heter innan likvidationen ska överlåtas till Sala kommun till ett marknadsvärde. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/181/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 202 

Markingenjör Anders Dahlberg deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att förvärva fastigheten Tränaren 11 till en köpeskilling om 3.100 tkr, 
att förvärva byggnaden kallad Mäns Ols utvärdshus på fastigheten Kristina 4:2 för 
1.500 tkr, 
att Sala kommuns förvärv av fastigheterna sker mot revers, som sedan kvittas i 
samband med Sala Industrifastigheter AB:s likvidation senare under hösten 2015, 
samt 
filt köpehandlingarna undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att förvärva fastigheten Tränaren 11 till en köpeskilling om 3.100 tkr, 

att förvärva byggnaden kallad Måns Ols utvärdshus på fastigheten Kristina 4:2 för 
1.500 tkr, 

att Sala kommuns förvärv av fastigheterna sker mot revers, som sedan kvittas i 
samband med Sala Industrifastigheter AB:s likvidation senare under hösten 2015, 
samt 

att köpehandlingarna undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
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§ 163 

Jus/ira~s :ign 4/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/643 

Begäran från tekniska kontoret om omdisponering av medel i 
investerings budget 

INLEDNING 
Omdisponering av medel i investerings budget, lokalprogram. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/182/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 203 

Kontorschef Anders Almroth deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att omdisponera 2.450 tkr i investerings budget från Ransta sko/lokal till 
"Projektering ombyggnation Vallaskolan", "Utredning Varmsätra skola", 
"Utredning Kila skola", "Kartläggning av skollokaler", "Projektering om
och tillbyggnad Lärkbackskolan" samt "Utredning Möklinta kyrkskola", 
att omdisponera 700 tkr i investerings budget från Byte ventilation Ösby 
till "Ventilationsinsatser i Portvaktsgatan 3", samt 
att omdisponera 623 tkr i investerings budget från Til/agningskök Ösby 
till "Sörskogen ny skola". 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att omdisponera 2.450 tkr i investerings budget från Ransta sko/lokal till 
"Projektering ombyggnation Vallaskolan", "Utredning Varmsätra skola", 
"Utredning Kila skola", "Kartläggning av skollokaler", "Projektering om
och tillbyggnad Lärkbackskolan" samt "Utredning Möklinta kyrkskola", 

filt omdisponera 700 tkr i investeringsbudget från Byte ventilation Ösby 
till "Ventilationsinsatser i Portvaktsgatan 3", samt 

att omdisponera 623 tkr i investerings budget från Tillagningskök Ösby 
till "Sörskogen ny skola". 

Utdrag 
tekniska kontoret 
ekonomikontoret, 
Mirjam Olsson 
Susanna Ålebo 

Utdragsbestyrkande 
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§ 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/572 

Remiss från Västerås stad om Handlingsplan för bostadsförsörj
ning 2016-2017 

INLEDNING 
Yttrande över remiss från Västerås stad avseende handlingsplan för bostadsför
sörjning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/194/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/194/2, remiss 

Samhällsplanerare Anders Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att till Västerås stad avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2015/194/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Västerås stad avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2015/194/1. 

Utdrag 

Västerås stad 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Anders Johansson 

Ex1~(c;1tJ o 
Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/553 

Reviderade anvisningar och ansvar samhällsfinansierade 
transporter Sala kommun 
Föreslagna Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun 
kompletterar riktlinjerna med hanteringen av olika transporter mellan de olika kon
toren inom kommunen samt med kollektivtrafikförvaltningen. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/153/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2015/153/2, reviderade anvisningar 
Ledningsutskottets beslut 2015-08-18, § 182 
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-08, § 154 
Bilaga KS 2015/153/3, reviderat missiv 
Bilaga KS 2015/153/4, reviderade anvisningar 

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att anta reviderade Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala 
kommun, Bilaga KS 2015/153/3-4. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderade Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala 
kommun, Bilaga KS 2015/153/3-4. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
Kristina Eriksson 
. ,€K/ .;201,f' l()!J 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 166 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/376 

Remiss från Finansdepartementet om "En kommunallag för 
framtiden" (SOU 2015:24) 

INLEDNING 
Regeringskansliet, Finansdepartementet, har till Sala kommun skickat remiss om 
"En kommunallag för framtiden" för yttrande. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/195/1, yttrande från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/195/2, yttrande från Socialdemokraterna 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
iJll till Finansdepartementet avge yttrande i enlighet med reviderad Bilaga KS 
2015/195/1. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till Socialdemokraternas yttrande, Bilaga KS 2015/195/2. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spårebos yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Den som stöder Carola Gunnarssons (C) yrkande röstar ja. Den som 
stöder Ulrika Spårebos (S) yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster 
[Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C), Peter Malin (M), 
Fredrik Larsson (M), Hanna Westman (SBÄ) och Magnus Edman (SD)] och 6 nej
röster [Ulrika Spårebo (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S), Ingela Kihlholm 
Lindström (MP), Johanna Ritvadotter (V) och Bo Kihlström (S)]. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Finansdepartementet avge yttrande i enlighet med reviderad Bilaga KS 
2015/195/1. 

Reservation 
Ulrika Spårebo (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S) och Bo Kihlström (S) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 

Utdrag 
Finansdepartementet 

Utdragsbestyrkande 
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§ 167 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare 

INLEDNING 

Dnr 2015/586 

Hemställan till Länsstyrelsen om förlängt förordnande för kommunchef Jenny 
Nolhage som borgerlig vigselförrättare. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/172/1, skrivelse 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 190 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
filt i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2015/172/1, hemställa hos 
Länsstyrelsen om förlängning av förordnandet för kommunchef Jenny Nolhage som 
borgerlig vigselförrättare. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

filt i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2015/172/1, hemställa hos 
Länsstyrelsen om förlängning av förordnandet för kommunchef Jenny Nolhage som 
borgerlig vigselförrättare. 

Utdrag 

Länsstyrelsen M ·1'iJO/!; 
Utdragsbestyrkande 
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§ 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/482 

Svar på medborgarförslag om offentlig toalett vid Fiskartorget 

INLEDNING 
Birgitta Rosen inkom den 5 juni 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att en offentlig toalett inrättas vid Fiskartorget. 

Beredning 
Bilaga KS 2015 /173 /1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/173/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/173/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 193 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare en 
offentlig toalett i Sala Centrum, samt 
att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare en 
offentlig toalett i Sala Centrum, samt 

att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 169 

Juste~essigr 
I 

-~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/284 

Svar på medborgarförslag om att flytta Karlbergs kiosk 

INLEDNING 
Tommy Karlsson inkom den 26 mars 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Karlbergs kiosk flyttas till Evelunds rastplats istället 
för att rivas. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/174/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/174/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/174/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, 194 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 170 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/392 

Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västerås
vägen vid Bryggeriet 

INLEDNING 
Gunnel Edlund inkom den 8 maj 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att en skärm eller liknande klätterskydd sätts upp vid 
gångbron över Västeråsvägen vid Bryggeriområdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/175/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/175/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/175/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 195 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå medhorgarförslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~KOMMUN 

§ 171 

Justerandes sign Qi/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/465 

Svar på medborgarförslag om båtbryggor och båtuppläggnings
plats i Camitzka parken 

INLEDNING 
Anders Herslöfinkom den 3 juni 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att marken i Camitzka parken iordningsställs för upp
läggning av roddbåtar samt att ett antal bryggplatser ordnas för dessa. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/176/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/176/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/176/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 196 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets 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 

17 (27) 



§ 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Medborgarförslag om att införa belöningssystem 

INLEDNING 

Dnr2015/2015/337 

Martti Kirotar inkom den 20 april 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att ett belöningssystem för de kommunalt anställda 
införs. Förslagsställaren skriver att syftet med belöningssystemet är att bidra till 
ökat intresse samt motivation för att komma med nya ideer, som vidare bidrar till 
rationaliseringar och effektiviseringar. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/185/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2015/185/2, yttrande från personalkontoret 
Bilaga KS 2015/185/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 208 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
fil! anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

18 (27) 



nsALA 
~ KOMMUN 

§ 173 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/1198 

Medborgarförslag om säkrare skolväg till Vallaskolan 

INLEDNING 
Carina Fritz inkom den 27 november 2014 med rubricerade medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att gräsmattan jämte personalparkeringen vid Vallaskolan 
asfalteras och blir en säker cykelbana den sista biten till skolan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/186/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2015/186/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/186/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 209 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets 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 (27) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 174 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2014/684 

Svar på motion om utbyggnad av scenen i Ställverket vid 
Täljstenen 

INLEDNING 
Joachim Nordlund M och Gunnel Söderström (V) inkom den 29 april 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en 
utredning av utbyggnad av scenen i Ställverket. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/177 /1, svar på motion 
Bilaga KS 2015/177 /2, yttrande från kultur och fritid 
Bilaga KS 2015/177 /3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 197 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

l!tt anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

20 (27) 



RsALA 
~ KOMMUN 

§ 175 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Svar på motion om att utreda koncernbolag 

INLEDNING 

Dnr 2015/479 

Tommy Johansson (S) inkom den 4 juni 2015 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en utredning om koncernbolag. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/178/1, svar på motion 
Bilaga KS 2015/178/2, yttrande från ekonomikontoret 
Bilaga KS 2015/178/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 198 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

21 (27) 



BsALA 
~KOMMUN 

§ 176 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/930 

Motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala 
bolags framtida byggnader samt vid ombyggnation av befintliga 
byggnader 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) inkom den 9 september 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder vilket miljöcertifieringssystem som bör användas 
av kommunen och dess bolag, och att kommunen fattar ett principbeslut om att alla 
dess bolag och de kommunala bolagens framtida byggnader och renoverade/om
byggda fastigheter miljöcertifieras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/184/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/184/2, yttrande från Salabostäder AB 
Bilaga KS 2015/184/3, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/184/4, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2015/184/5, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 207 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en miljö- och 
klimatstrategi som ett styrdokument för det fortsatta arbetet med miljö- och 
klimatarbetet i Sala kommun, samt 
att i övrigt anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en miljö- och 
klimatstrategi som ett styrdokument för det fortsatta arbetet med miljö- och 
klimatarbetet i Sala kommun, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

22 (27) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/641 

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

Beredning 
Bilaga KS 2015/187 /1, missiv 
Bilaga KS 2015/187 /2, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 210 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
l!ll godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

JusteQif ~ft Utdragsbestyrkande 

23 (27) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 178 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/642 

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 medborgarförslaget väcktes. Om bered
ning 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 samman
träden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/188/1, missiv 
Bilaga KS 2015/188/2, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 211 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets 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 

24 {27) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 179 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Dnr 2015/608 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och med
borgarförslag 

INLEDNING 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verk
ställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/189/1, missiv 
Bilaga KS 2015/189/2, redovisning 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 212 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets 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 

I Utdragsbestyrkande 

25 (27) 



1ilsALA 
~ KOMMUN 

§ 180 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Information med anledning av flyktingströmmarna 

INLEDNING 

Dnr 2015/2 

Aktuell information från Länsstyrelsen med anledning av flyktingströmmarna. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/192/1, information 

Kommunchef Jenny Nolhage informerar. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

26 (27) 



§ 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-10-08 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 22 och 29 september 
2015 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar samt andra särskilt förtecknade 
delegations beslut i enlighet med Bilaga KS 2015/193/1. 

Justerandes sign // Q( (t: 

Utdragsbestyrkande 

27 (27) 



Bilaga 

... ~', . 1lf) Socialdemokraterna 
FRAMTIDSPA!lTIET I SALA 

·--.....: 

Kom mu nstyrelsesa mma nträdet 2015-10-08 

Ärende 10. Remiss Ny kommunallag för framtiden 

Diarie nr KS 2015/195/1 

RESERVATION 

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande till skrivning i remissvaret till 

Finansdepartementet över remissen En kommunallag i framtiden SOU 2015:24. 

Vi anser dessutom att ärendet har handlagts på ett mycket anmärkningsvärt 

sätt från minoritetsstyret och kommunstyrelsens ordförande. Att avisera ett så 

komplicerat och omfattande ärende som förslag till ny kommunallag direkt på 

kommunstyrelsens sammanträde är häpnadsväckande. Frågan borde ha börjat 

beredas i Demokratiberedningen redan när remissen inkom till kommunen i 

april månad i år. Då hade samtliga partier haft möjlighet att sätta sig in i frågan 

och även kunnat få fram synpunkter utifrån den situation som påverkar oss i 

Sala. 

Det är oerhört allvarligt att kommunstyrelsens ordförande och minoritetsstyret 

i kommunstyrelsen har hanterat detta viktiga ärende på detta sätt. 

' ' 

~.;, 
/ Camilla Runerås 


