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§ 96 Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

att punkt 32 Deltagande i Remisskonferens läggs till på föredragningslistan. 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Utökad borgen för VafabMiljö 

INLEDNING 
Carina Färm, VD för VafabMiljö informerar. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga inforationen till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 98 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/772 

Justering av föreskrifter och taxa för kulturskolan hösten 2016 

INLEDNING 
Kulturskolans verksamhet är under stark utveckling med nya verksamheter, 
verksamhetsformer och förändringar. Nuvarande taxa och tillämpningsföreskrifter 
har gällt sedan januari 2015 och behöver anpassas till detta. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/116/1, skolnämndens beslut§ 62. 
Bilaga KS 2016/116/2, missiv och underlag till justering av föreskrifter och taxa. 
Ledningsutskottets beslut 2016-06-28, § 133. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att i enlighet med skolnämndens förslag, Bilaga KS 2016/116/1-2, fastställa avgifter 
och tillämpningsföreskrifter för kulturskolan, att gälla från den 1 september 2016. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med skolnämndens förslag, Bilaga KS 2016/116/1-2, fastställa avgifter 
och tillämpningsföreskrifter för kultursko lan, att gälla från den 1 september 2016. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

e :er ~ot6- or,/5 
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§ 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/390 

Revisionsrapport "Systematisk uppföljning av tillbud och olyckor" 

INLEDNING 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat 
kommunens systematiska uppföljning av tillbud och olyckor. Revisionsfrågan för 
granskningen har varit om kommunstyrelsen och nämnderna har ändamålsenliga 
rutiner för systematisk uppföljning av tillbud och olyckor. Granskningen har 
avgränsats till grundskolan, särskilt boende, hemtjänst samt kommunens gator och 
parker. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/118/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
personalkontoret. 
Bilaga KS 2016/118/2, revisionsrapport. 
Ledningsutskottets beslut 2016-06-28, § 135. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2016/118-1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2016/118-1. 

Utdrag 
Revisionen 

l Utd "''''"'""o d' 
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§ 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/933 

Reviderad attestlista för kommunstyrelsens förvaltning 2016 

INLEDNING 
Attestlistan föreslås bli reviderad enligt underlag i bilaga, att gälla från och med 
2016-08-15. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/146/1, skrivelse från ekonomikontoret 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa reviderad attestlista för del av kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med Bilaga KS 2016/146/1, att gälla från och med 2016-08-15 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad attestlista för del av kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med Bilaga KS 2016/146/1, att gälla från och med 2016-08-15. 

Utdrag 
Ekonomikontoret, Mirjam Olsson 

f__,Gr .JAJJi:J-ot-!5 
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§ 101 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Borgensavgift för salabostäder AB 

INLEDNING 

Dnr 2016/825 

salabostäder AB har gjort en kartläggning av borgensavgifter. De föreslår nu att 
borgensavgiften ses över. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/120/1, Skrivelse från salabostäder AB. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 137. 

Jäv 
Per-Olov Rapp (S), Magnus Eriksson (SBÄ) och Ragge Jagero (SD) deltar ej i ärendets 
behandling på grund av jäv. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta frågan om nedsättning av borgensavgift för salabostäder AB till att 
hanteras i samband med översyn av ägardirektiven för kommunens bolag samt att 
uppdra till kommunchef J en ny Nolhage och ekonomichef Mårten Dignell att 
återkomma med förslag till ägardirektiv. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta frågan om nedsättning av borgensavgift för salabostäder AB till att 
hanteras i samband med översyn av ägardirektiven för kommunens bolag samt att 
uppdra till kommunchef J enny Nolhage och ekonomichef Mårten Dignell att 
återkomma med förslag till ägardirektiv. 

Utdrag 
kommunchef Jenny Nolhage 
ekonomichef Mårten Dignell 

e_ :(_ (J ~6 l lx O 8 ' /J 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 102 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Utökning av borgen för salabostäder AB 

INLEDNING 

Dnr 2016/826 

För att klara av en stor mängd stamrenoveringar och nyproduktion av lägenheter 
måste salabostäder AB få tillgång till kapital. Bolaget önskar att den kommunala 
borgensramen utökas med 210 Mkr till800 Mkr. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/121/1, Skrivelse från salabostäder AB. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 138. 

Jäv 
Per-Olov Rapp (S), Magnus Eriksson (SBÄ) och Ragge Jagera (SD) deltar ej i ärendets 
behandling på grund av jäv. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att utöka borgensram för salabostäder AB med 210 Mkr till totalt 800 Mkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att utöka borgensram för salabostäder AB med 210 Mkr till totalt 800 Mkr. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

e x/r ?vo ib-- o c, ;s 

Utdragsbestyrkande 
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§ 103 Policy för krisberedskap 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/915 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Processbeskrivning för 
uppföljning av kommunernas krisberedskap ska styrdokument antas av kommunen 
under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige och ska 
redovisas till Länsstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/122/1, Missiv och Förslag till Policy för krisberedskap. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 139. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS 2016/122/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS 2016/122/1. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

e IU(' JA Jb- 01?-IS 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 104 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/686 

Ansökan om ekonomiskt stöd till BufffVästmanlands verksamhet i 
Sala 

INLEDNING 
BufffVästmanland, Barn och ungdom med förälder /familjemedlem i fängelse, söker 
ekonomiskt stöd av Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/123/1, Ansökan från BufffVästmanland. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 140. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja 30.000 kronor till BufffVästmanlands verksamhet i Sala att täckas inom 
kommunstyrelsens ram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja 30.000 kronor till BufffVästmanlands verksamhet i Sala att täckas inom 
kommunstyrelsens ram. 

Utdrag 

BufffVästmanland, Bengt Ericsson, Ekebygatan 3, 733 30 Sala 
ekonomikontoret 

t x/y' .ij'D lir 0 f~;!) 

Utdragsbestyrkande 
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§ 105 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Motion om rätten till heltid 

INLEDNING 

Dnr 2015/241 

Ulrika Spåreho (S) inkom 2015-03-06 med rubricerad motion. Motionären föreslår 
att Sala kommuns anställda ska ges rätten till heltidsanställningar. 
Kommunstyrelsen behandlade frågan 2016-03-31, § 37 och beslutade att rätt till 
heltid införs i Sala kommun och att en projektledare tillsätts med uppdrag att 
genomföra arbetet. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/124/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 141. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen 

att Sala kommuns anställda ska ges rätten till heltidsanställningar. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 
att Sala kommuns anställda ska ges rätten till heltidsanställningar. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Motion om utökad elevhälsa i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/495 

Beatrice Björkskog (Fl) inkom 2015-06-15 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun vidtar åtgärder för att leva upp till Skollagen 25 kap§ 25, 
tillgodoser tillgång till kuratorer för samtliga elever i årskurserna F-6 enligt Rädda 
barnens rekommendationer samt anställer en kurator på heltid på Åkraskolan, dels 
för att kunna ta emot nyanlända elever på bästa sätt och dels för att tillgodose det 
stora behov av socialt stöd som finns på Åkraskolan överlag. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/125/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 142. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

e_ vp ;vo lir Off- l!) 
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§ 107 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Motion om ett Ungdomens Hus i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2015/570 

Ragnhild Jansson (SD) inkom 2015-08-29 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det ska byggas ett Ungdomens Hus i Sala. En lokal främst för att främja 
ungdomars hälsa genom att uppmuntra spontanidrott men även främja andra delar 
av ungdomarnas liv och möjlighet att utvecklas till goda medborgare. Motionären 
vill att ett Ungdomens Hus ska finnas med i projekteringen av Vision Lärkan. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/126/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 143. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen 

att ett Ungdomens Hus ska ingå i projekteringen av Vision Lärkan. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 
att ett Ungdomens Hus ska ingå i projekteringen av Vision Lärkan. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

tt-1~) 2vbli:rOf~J5 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 108 Motion om mål för Solel 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2015/741 

Viktor Kärvinge (S) inkom 2015-10-22 med rubricerad motion. Motionären föreslår 
att ett mål om 1 kvadratmeter solelyta per invånare ska uppnås till år 2024 och det 
ska inrättas i fullmäktiges mål samt att kommunen aktivt tillsammans med Sala
Heby Solelförening och Sala-Heby Energi AB jobbar vidare för att uppnå målet till 
2024. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/127/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 144. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

t>Vr dvbl~-o8·/r1J 

Utdragsbestyrkande 
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IlsALA r;; KOMMUN 

§ 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Motion om HBT -certifiering 

INLEDNING 

Dnr 2015/866 

Johanna Ritvadatter (V) och Maria Arvidsson (V) inkom 2015-11-20 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att ett projekt startas för att HBT -certifiera minst två 
kommunala verksamheter, att certifieringarna utvärderas efter genomförandet samt 
att en plan för HBT -certifiering av övriga kommunala verksamheter läggs upp. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/128/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 145. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla till motionen. 

Johanna Ritvadatter (V) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla de två första att-satserna i motionen, 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att starta ett projekt med HBTQ
certifiering av två verksamheter, exempelvis Ungdomslokalen och biblioteket samt 
att centrala medel tillskjuts nämnda projekt samt 
att utvärderingen delges kommunstyrelsen för diskussion om eventuell fortsättning 
av HBTQ-certifiering eller annan form av utbildning med inriktning på HETQ
kompetens av kommunala verksamheter. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Ulrika Spårebos och Johanna 
Ritvadatters yrkanden och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Ulrika Spåreho (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S), Anders Dahlström (S) 
reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos yrkande. 

Johanna Ritvadatter (V) och lngela Kilholm Lindström (MP) reserverar sig till 
förmån för Johanna Ritvadatters yrkande. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
e. >Gp JJD t6 o r , ;') 

Utdragsbestyrkande 
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§ 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2015/965 

Motion om 6 timmars arbetsdag inom vård och omsorg 

INLEDNING 
Eva Stenberg (S) och Ann-Kristin Lindgren (S) inkom 2015-12-10 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att starta ett 
projekt inom någon av äldreomsorgens verksamheter med 30 timmars arbetsvecka 
och 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön. Projektet ska löpande avrapporteras 
till vård- och omsorgsnämnden och arbetsgivarutskottet 

Beredning 
Bilaga KS 2016/129/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 146. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

Ulrika Spåreho (S), Johanna Ritvadatter (V), Camilla Runerås (S), Ingela Kilholm 
Lindström (MP) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Ulrika Spårebos yrkande och 
finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer 
ledningsutskottets förslag röstar ja, den som biträder Ulrika Spårebos (S) yrkande 
röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster (Carola Gunnarsson [C], Anders 
Wigelsbo [C], Gustaf Eriksson [C], Michael PB Johansson [M], Fredrik Larsson [M], 
Hanna Westman [SBÄ], Magnus Edman [SD]) och 6 nej-röster (Ulrika Spåreho [S], 
Per-Olov Rapp [S], Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S], Ingela Kilholm 
Lindström [MP], Johanna Ritvadatter [V]). 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Ulrika Spåreho (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S), Anders Dahlström (S), 
Ingela Kilholm Lindström (MP) och Johanna Ritvadatter (V) reserverar sig till 
förmån för Ulrika Spårebos yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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§ 111 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/966 

Motion om framtidens försörjningsbehov inom vård och omsorg 

INLEDNING 

Eva Stenberg (S) inkom 2015-12-10 med rubricerad motion. Motionären föreslår att 
personer som genomgått vård- och omsorgscollege med godkända betyg ska 
garanteras en anställning i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/130/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 147. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Ulrika Spårebos yrkande och 
finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer 
ledningsutskottets förslag röstar ja, den som biträder Ulrika Spårebos (S) yrkande 
röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster (Carola Gunnarsson [C], Anders 
Wigelsbo [C], GustafEriksson [C], Michael PB Johansson [M], Fredrik Larsson [M], 
Hanna Westman [SBÄ], Magnus Edman [SD]) och 6 nej-röster (Ulrika Spåreho [S], 
Per-Olov Rapp [S], Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S], Ingela Kilholm 
Lindström [MP], Johanna Ritvadatter [V]). 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Ulrika Spåreho (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S), Anders Dahlström (S), 
lngela Kilholm Lindström (MP) och Johanna Ritvadatter (V) reserverar sig till 
förmån för Ulrika Spårebos yrkande. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
_,-
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Utdragsbestyrkande 
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§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Motion om ekologisk och lokalt odlad mat 

INLEDNING 

Dnr 2015/977 

ErikÅberg (MP) inkom 2015-12-15 med rubricerad motion. Motionären föreslår att 
kommunen ökar andelen ekologiskt och lokalt producerad mat med målet att 100 o/o 
av maten ska vara ekologisk ochfeller lokalt producerad år 2020. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/131/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 148. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

lngela Kilholm Lindström (MP yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Ingela Kilholm Lindströms 
yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

e >V f'! .M''" -o t- J :J 
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Utdragsbestyrka n de 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 113 

SAM MANTRÄD ESP ROTO KOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Motion om att låta Sala stadsbibliotek låna ut verktyg 

INLEDNING 

Dnr 2016/201 

Monica Fahrman (MP) inkom 2016-02-05 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun undersöker möjligheterna för verktygsutlåning på Sala 
stadsbibliotek genom sajten grannsaker.se. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/132/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 149. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

t-:Vr Ult-or,;f 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 114 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Motion om normkritik i skolan 

INLEDNING 

Dnr 2016/289 

Beatrice Björkskog (Fl) inkom 2016-02-26 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun upprättar en genomgripande plan för hur det normkritiska 
perspektivet ska implementeras i verksamheterna, genom långsiktig och löpande 
fortbildning för all pedagogisk personal. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/133/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 150. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

e. '//t? Lo 1 t D f/ l( 
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§ 115 

SAM MANTRÄDESP ROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr2016/345 

Motion om att se över och eventuellt minska användandet av små 
förpackningar ochfeller engångsförpackningar i kommunala 
verksamheter 

INLEDNING 
Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom 2016-03-14 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av den 
kommunala verksamhetens användning av engångsförpackningar ochfeller mindre 
förpackningar. Vidare föreslår motionären att förpackningarna byts ut till större 
förpackningar, där det inte anses vara nödvändigt, för att ge en besparing både för 
miljön och klimatet. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/134/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 151. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
/ 
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§ 116 

SAM MANTRÄD ESP ROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Motion om att skapa ett kommunalt bredbandsbolag 

INLEDNING 

Dnr 2016/694 

Ulrika Spåreho (S) inkom 2016-05-19 med rubricerad motion. Motionären föreslår 
att Sala kommun bildar ett bredbandsbolag, att man undersöker om andra 
kommuner kan ingå i ett sådant bolag samt att bolagets uppgift blir att svara för att 
hela kommunen har fiberbundet bredband senast 2019. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/135/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 152. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att i avvaktan på pågående utredning anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att i avvaktan på pågående utredning anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

e ;(.t .Z,o/6-0f~/:J 
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§ 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2015/383 

Medborgarförslag om söndagsöppet på Återbruket-Returen 

INLEDNING 
Nina Stridh inkom 2015-05-05 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren 
föreslår att återvinningen ska vara öppen en söndag i månaden. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/136/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 153. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
~Lf ,}fi/6~ (J['~l[ 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 118 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2015/427 

Medborgarförslag om enprocentsregeln för konstnärlig 
gestaltning av offentliga miljöer 

INLEDNING 
Gunnel Liljefors-Hoogers, konstnär KRO Västmanland, inkom 2015-05-18 med 
rubricerat medborgarförslag. Tillsammans med Gunnar Forsman, ordförande i 
KRO/KIF och Johnny Molton, ledamot i KRO/KIF föreslår förslagsställaren att 
en procentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer införs i Sala 
kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/137/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 154. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

t:0r /LD/6 -- o r --1r 

Utdragsbestyrkande 
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§ 119 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Medborgarförslag om Sala Sockenkyrkas runsten 

INLEDNING 

Dnr 2015/411 

Johan Pettersson inkom 2015-05-15 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att sockenkyrkans runsten omplaceras eller att en kopia 
på sockenkyrkans runsten ska placeras i parkmiljö. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/138/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 155. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget 

att placera en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten i parkmilj ö, dock under 
förutsättning av att runstenen finansieras av annan aktör än Sala kommun 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att anvisa lämpliga platser för 
placering av en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 
att placera en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten i parkmilj ö, dock under 

förutsättning av att runstenen finansieras av annan aktör än Sala kommun 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att anvisa lämpliga platser för 
placering av en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten .. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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§ 120 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Medborgarförslag om belysning på Rådhusfasaden 

INLEDNING 

Dnr 2015/829 

Ann-Lisen Nohr inkom 2015-11-12 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att rådhusfasaden får belysning. Förslagsställaren skriver 
att hon tycker att Stora Torget i Sala är mörkt. Med belysning på rådhusfasaden lyfts 
byggnaden fram och det blir ljusare runt torget under den mörka årstiden. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/139/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 156. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget 

att rådhusfasaden får belysning 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att hantera frågan om belysning 
på Rådhusfasaden i anslutning till pågående arbete med att göra Stora torget mer 
tillgängligt. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 
att rådhusfasaden får belysning 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att hantera frågan om belysning 
på Rådhusfasaden i anslutning till pågående arbete med att göra Stora torget mer 
tillgängligt. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrka n de 
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§ 121 

SAM MANTRÄD ESP ROTO KOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/70 

Medborgarförslag om att omdirigera tung och bullrande trafik till 
Salas ytterområden 

INLEDNING 
Henrik Jansson inkom 2016-01-13 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att tung och bullrande trafik omdirigeras till Salas 
ytterområden. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/140/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 157. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

e}(.,r /l./ol-6-or~;( 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/99 

Medborgarförslag om uppsättning av väderkamera på Stora 
Torget och vid Sala Silvergruva 

INLEDNING 
Henric Hellgren inkom 2016-01-21 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att webbkameror /väder kameror sätts upp på Stora torget 
och vid Sala Silvergruva. Förslagsställarens uppfattning är att, i stället för 
webbkamerabilder från Västerås, så ska Sala ha egna webbkameror när man tittar 
på väderprognosen för Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/141/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 158. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

ko mm u n fullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/129 

Medborgarförslag om att stänga del av Ökebrogatan för genomfart 
av motorfordon 

INLEDNING 
Roger Andersson och Marianne Hellström inkom 2016-01-27 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun vidtar åtgärder för att 
stänga av Ökebrogatan vid en punkt cirka 220 meter in från Måns Olsvägen. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/142/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 159. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

e~r .~on--ot~J( 

Utdragsbestyrkande 
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§ 124 

Just 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Dnr 2016/347 

Medborgarförslag om kvälls och nattis för arbetande föräldrar 

INLEDNING 
Diana Johansson inkom 2016-03-15 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att alla dagis ska kunna ha öppet om behovet finns, inte 
bara en enhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/143/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 160. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

tY/P ,}.jJi~ -0/f ;If 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 125 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Medborgarförslag om en kortare cykel-/gångväg som 
sammanbinder Sala och Heby 

INLEDNING 

Dnr 2016/710 

Johan Jörgensson inkom 2016-05-23 med rubricerat medborgarförslag. Förslaget 
innebär att en alternativ cykel-/gångväg anläggs, som gör det möjligt att förflytta sig 
mellan Sala och Heby utan att behöva beträda riksväg 72. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/144/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 161. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 126 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 28 juni och 2 augusti 2016 
fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade 
delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2016/147/1. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 127 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

Deltagande i Remisskonferens 

INLEDNING 
Inbjudan till Remisskonferens på Aros Congress Center, ACC, i Västerås den 
2 september 2016 kl13.00-15.30 har inkommit från Landstinget Västmanland och 
VKL Västmanlands Kommuner och landsting. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att ledningsutskottets ledamöter, ersättare samt de partier med insynsplats i 
ledningsutskottet deltar i konferensen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ledningsutskottets ledamöter, ersättare samt de partier med insynsplats i 
ledningsutskottet deltar i konferensen. 

Utdragsbestyrka n de 
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