
SALA 
KOMMUN 

Plats och tid 

Närvarande 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Kommunstyrelsens förvaltning, kl 13.30 - 16.40 

Se sidan 2 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Paragrafer 

2012-10-02 

2012-10-03 Datum för anslags nedtagande 2012-10-25 

Kommunstyrelsens förvaltning 

1 (24) 

40 - 59 



Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

Per-Olov Rapp (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 

Monica Fahrman (MP) 

Ulrika Spårebo (S) 
Hanna Westman (S BÄ) 
Christer Eriksson (C) 
Michael PB johansson (M) 

Lars Alderfors (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Ragge jagero (S D) 

ersätter Gunnel Söderström (V) 

Kerstin Olla Stahre, förvaltningschef 
Lennart Björk, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB 
Christofter Berg, enhetschef 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
j il! Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§40 

SALA 
KOMMUN 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista dels under 
ärendepunkten 16 Information: 

• Utredning tätortstrafik - Kristina Eriksson informerar 

• Uppsagt avtal Pro Capita; konsekvenser - Kristina Eriksson informerar 

dels som extra ärendepunkter: 

18 Ansökan från Salaortens Ryttarförening om extra bidrag för ridhusbotten 

19 St yr- och proiektgrupp för kulturhus: förlängning av utredningstid 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§41 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/92 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi; uppdrag till 
nämnder 

INLEDNING 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 juni 2012, § 171, vid månadsrapport 
för maj 2012 gavs bland annat uppdrag till Sala kommuns nämnder att senast 31 
augusti 2012 redovisa hur nämnderna genom vidtagna åtgärder kan komma i 
balans, samt särskilt uppdrag till bildnings- och lärandenämnden och kommun
styrelsen att inkomma med förklaring av redovisat underskott och beslutsgång. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/82/5, skrivelse från ekonomikontoret med underlag/redovisning 
från nämnderna 

Lennart Björk föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna inlämnade redovisningar, 
att uppmana nämnderna att aktivt arbeta med åtgärder för att bedriva verksam
heten inom givna ramar och uppsatta mål, Strategisk plan 2012-2014, 
samt 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna inlämnade redovisningar, 

att uppmana nämnderna att aktivt arbeta med åtgärder för att bedriva verksam
heten inom givna ramar och uppsatta mål, Strategisk plan 2012-2014, 
samt 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§42 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/270 

Delårsrapport 2012 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare samt interna kontrollplaner 2012 

Beredning 
Bilaga KS 2012/182/1, delårsrapport kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/182/2, delårsrapport överförmyndare 
Bilaga KS 2012/182/3, interna kontrollplaner 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa delårsrapport 2012 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare, samt 
att godkänna lägesrapporterna av förvaltningens interna kontrollplaner 2012 och 
lägga dem till handlingarna, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delårsrapport 2012 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare, samt 

att godkänna lägesrapporterna av förvaltningens interna kontrollplaner 2012 och 
lägga dem till handlingarna, 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§43 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Delårsrapport 2012 för Sala kommun 

INLEDNING 
Delårsrapport med helårsprognos per den 31 augusti 2012 

Beredning 
Bilaga KS 2012/183/1, delårsrapport 
Bilaga KS 2012/183/2, beslutsprotokoll nämnderna 
Bilaga KS 2012/183/3, internkontrollplaner 
Bilaga KS 2012/183/4, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Dnr 2012/73 

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

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag 
och uppsatta mål, 
att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2012, samt 
att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

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

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2012, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/272 

§ 44 Ansökan från Sala-Heby Energi AB om kommunal borgen
ägarborgen 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Styrelsen i Sala-Heby Energi AB, som ansvarar för medelsförvaltning i hela SHE
koncernen, har beslutat om vissa investeringar i elnät- och värmeverksamheten. 
Dessa investeringar kommer att lånefinansieras och förfrågan har inkommit till Sala 
kommun om kommunal proprieborgen motsvarande ett belopp om 10.500.000 
kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/184/1, skrivelse från Sala-Heby Energi AB med underlag 

Kenneth Mårtensson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Sala-Heby Energi AB borgen på 10.500.000 kronor, 
att borgensavgift ska utgå med 50 % av räntevinsten, samt 
att kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp och ekonomichef Lennart Björk 
undertecknar borgensåtagandet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Sala-Heby Energi AB borgen på 10.500.000 kronor, 

att borgensavgift ska utgå med 50 % av räntevinsten, samt 

att kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp och ekonomichef Lennart Björk 
undertecknar borgensåtagandet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

2012/268 

§ 45 Begäran om bidrag till Julbelysning i Sala centrum 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Satsa på Sala har inkommit med en begäran om bidrag till julbelysning i Sala 
centrum. Den nya julbelysningen ska finnas monterad och klar på samtliga 
platser 2012-11-25 då invigning och julupptakt hålls. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/186/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning/med
borgarkontoret 
Bilaga KS 2012/186/2, begäran från Satsa på Sala om bidrag 

Christofer Berg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
ill!, med hänvisning till förvaltningens skrivelse Bilaga KS 2012/186/1, bevilja 
352.000 kronor inklusive moms i bidrag till julbelysning i Sala centrum, att an
visas ur eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

ill!, med hänvisning till förvaltningens skrivelse Bilaga KS 2012/186/1, bevilja 
352.000 kronor inklusive moms i bidrag till julbelysning i Sala centrum, att an
visas ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§46 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/247 

Medlemskap i kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 

INLEDNING 
I samband med utredningsarbetet kring ett nytt kulturhus har frågan om att hitta ett 
regionalt samarbete inom musik- och dans med kommunalförbundet Västmanlands
musiken väckts. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/185/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att lednings utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun inleder diskussioner med kommunalförbundets direktion om 
medlemskapjdelägarskap i kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, samt 
att utse kommunstyrelsens ordförande och kulturutskottets ordförande att före
träda kommunen i dessa diskussioner. 

Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) yrkar 
avslag på Per-Olov Rapps yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons m fl 
avslagsyrkande och finner sitt eget yrkande bifallet 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun inleder diskussioner med kommunalförbundets direktion om 
medlemskap/delägarskap i kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, samt 

att utse kommunstyrelsens ordförande och kulturutskottets ordförande att före
träda kommunen i dessa diskussioner. 

Reservation 
Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) reserverar sig mot beslutet 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 47 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Avtal med Sala Silverstaden IBK 

INLEDNING 

Dnr 2012/269 

Sala Silverstades IBK damelitlaget spelar i elitserien i innebandy under säsongen 
2012-2013, Det innebär att laget kommer att synas både i media och inför publik 

Beredning 
Bilaga KS 2012/187/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2012/187/2, förslag till sponsringsavtal mellan Sala kommun och Sala 
Silverstaden IBK 

Christofer Berg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att med hänvisning till förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2012/187/1, ingå av
tal med Sala Silverstaden IBK och köpa reklamplatser enligt sponsringsavtalet för 
100,000 kronor för säsongen 2012-2013, att anvisas ur eget kapital. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att med hänvisning till förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2012/187/1, ingå av
tal med Sala Silverstaden IBK och köpa reklamplatser enligt sponsringsavtalet för 
100,000 kronor för säsongen 2012-2013, att anvisas ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§48 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/259 

Framställan om medgivande att anlita annan sotningsentreprenör 

Beredning 
Bilaga KS 2012/189/1, skrivelse från Räddningstjänsten Sala-Heby med underlag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
gjj; i enlighet med räddningstjänstens skrivelse godkänna att uppdraget på 
fastigheten Forneby 3:40, Sala kommun, överförs till Heby Sot- och 
Ventilationstjänst. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att i enlighet med räddningstjänstens skrivelse godkänna att uppdraget på fastig
heten Forneby 3:401 Sala kommun, överförs till Heby Sot- och Ventilationstjänst. 

Utdrag 
Räddningstjänsten Sala-Heby, räddningschefen 
Sala Sotningsdistrikt 

12 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

lEDNINGSUTSKOTIET 

KOMMUN 
sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/154 

§ 49 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) - Enskild regional 
arkivverksamhet; ansökan om bidrag 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har inkommit med ansökan om 
bidrag till Enskild regional arkivverksamhet för utökade lokal- och personal
kostnader. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/163/1, protokollsutdrag VKL 
Bilaga KS 2012/163/2, protokollsutdrag VKL med kostnadsfördelning. 
Kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-04, § 190 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
;ill, under förutsättning att övriga parter tillskjuter medel i enlighet med VKL:s 
förslag, bevilja 21.207 kronor för år 2013 för fortsatt arbete avseende enskild 
regional arkivverksamhet i länet, att anvisas ur kommunstyrelsens förvaltnings 
budget, samt 
att kommunstyrelsens beslut 2012-09-04, § 190, därmed upphävs. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

;ill, under förutsättning att övriga parter tillskjuter medel i enlighet med VKL:s 
förslag, bevilja 21.207 kronor för år 2013 för fortsatt arbete avseende enskild 
regional arkivverksamhet i länet, att anvisas ur kommunstyrelsens förvaltnings 
budget, samt 

att kommunstyrelsens beslut 2012-09-04, § 190, därmed upphävs. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 50 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/271 

Information om nya regler för bemanning i särskilda boenden för 
personer med demenssjukdom 

INLEDNING 
Socialstyrelsen beslutade i juni 2012 om nya bindande föreskrifter om bemanning i 
särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Föreskriften träder i kraft 
2014-01-01 och beräknas medföra ökade kostnader för kommunerna. 

Beredning 
Bilaga KS 212/190, skrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen med underlag 

Kerstin Olla Stahre informerar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
vård- och omsorgsförvaltningen, Kerstin Olla Stahre 

Utdragsbestyrkande 

14 (24) 



§ 51 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Hjälpmedelscentrum - delårsrapport 1 

INLEDNING 

Dnr 2012/255 

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkans
frågor har rekommenderat samtliga huvudmän att godkänna Delårsrapport 1 för 
Hjälpmedelscentrum. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/191/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning med underlag 

Kerstin Olla Stahre informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna delårsrapporten. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 52 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/121 

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen har fått förslag från vård- och omsorgsnämnden att utreda kon
sekvenserna av fri kollektivtrafik för pensionärer inom Sala kommun. Kommunala 
pensionärsrådet i Sala har behandlat ett förslag från Seniorer i tiden om fri kollek
tivtrafik inom länet Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om att avvakta med 
yttrande i frågan inför regionala kollektivtrafikmyndighetens bildande. Ärendet tas 
nu upp på nytt för behandling. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/188/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/188/2, VON § 56 med övrigt underlag 

Kristina Eriksson föredrar ärendet 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att presentera ett förslag på hur fri 
kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun skulle kunna införas i samband 
med att nya biljettautomater introduceras. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att presentera ett förslag på hur fri 
kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun skulle kunna införas i samband 
med att nya biljettautomater introduceras. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 53 

SALA 
KOMMUN 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Kristina Eriksson informerar om pågående utredning om tätortstrafiken. 

Kristina Eriksson informerar om uppsagt avtal med Pro Capita och konsekvenser 
därav. 

Per-Olov Rapp (S) informerar om Företagarcentrums kommande workshop om 
bättre företagsklimat, som planeras att ske i anslutning tillledningsutskottets 
sammanträde den 16 oktober. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 54 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012·10·02 

Bilaga KS 2012/195/1, sammanställning avanmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

illt lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

ll:".ilioJIIII K O M M U N 
Sammanträdesdatum 

§ 55 

Justerandes sign 

2012-10-02 

Dnr 2012/63 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, ska motion beredas så, att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen an
mälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 
vidare handläggning. Denna redovisning ska ske vid fullmäktiges ordinarie samman
träden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/192/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/192/2, sammanställning 2012-09-14 från kommunstyrelsens 
förvaltning/ör kännedom 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

19 (24) 



SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

ILllIioiII KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

§ 56 

Justerandes sign 

2012-10-02 

Dnr 2012/62 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom 
ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, S kap 33 §, ska medborgarförslag beredas så, att kommun
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om bered
ningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. Denna redovisning ska ske vid full
mäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/193/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/193/2, sammanställning 2012-09-14 från kommunstyrelsens 
förvaltning/ör kännedom 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

20 (24) 



§ 57 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/67 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har, KF § 10, 2009-01-29, beslutat att verkställandet av bifallna 
motioner och medborgarförslag ska redovisas för fullmäktige. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/194/1, sammanställning 2012-09-25 från kommunstyrelsens 
förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
ill.t avseende motion om sommarutställning i Stadsparken (S), bevilja kommun
styrelsens förvaltning uppskov med genomförandet av sommarutstälIningen till 
2013, med anledning av omorganisation samt personalsituation, 
ill.t avseende motion om sommarutställning i Stadsparken (S), uppdra till 
kulturentreprenören att i samarbete med tekniska kontoret ta initiativ till och 
genomföra sommarutställning i Stadsparken, 
att, avseende motion om att skapa kriminalvårdsutbildning på Kungsängsskolan 
(FP), avskriva motionen då det framkommit att efterfrågad utbildning ej går att 
genomföra eftersom bland annat liknande utbildning finns i Dalarna samt att 
Kriminalvården genomför egna utbildningar, 
ill.t avseende motion om isbana på Stora Torget i Sala (C) och (FP), avskriva 
motionen då anläggandet av isbana visat sig ej vara genomförbart på Stora Torget, 
samt 
att i övrigt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

ill.t avseende motion om sommarutställning i Stadsparken (S), bevilja kommun
styrelsens förvaltning uppskov med genomförandet av sommarutstälIningen till 
2013, med anledning av omorganisation samt personalsituation, 

ill.t avseende motion om sommarutställning i Stadsparken (S), uppdra till 
kulturentreprenören att i samarbete med tekniska kontoret ta initiativ till och 
genomföra sommarutställning i Stadsparken, 

att, avseende motion om att skapa kriminalvårdsutbildning på Kungsängsskolan 
(FP), avskriva motionen då det framkommit att efterfrågad utbildning ej går att 
genomföra, eftersom bland annat liknande utbildning finns i Dalarna samt att 
Kriminalvården genomför egna utbildningar, 

ill.t avseende motion om isbana på Stora Torget i Sala (C) och (FP), avskriva 
motionen då anläggandet av isbana visat sig ej vara genomförbart på Stora Torget, 
samt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

21 (24) 



SALA 
KOMMUN 

forts§ 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

att i övrigt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Justerandes sign 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

22 (24) 



§ 58 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2012/276 

Ansökan från Salaortens Ryttarförening (SORF) om extra bidrag 
för ridhusbotten 

INLEDNING 
SORF har inkommit med en skrivelse till Sala kommun där föreningen ansöker om 
extra bidrag för byte av utsliten ridhusbotten. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2012/196/1, ansökan från SORF 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

23 (24) 



§ 59 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-02 

Dnr 2011/14 

Styrgruppen för nytt kulturhus; förlängning av utredningstid 

INLEDNING 
Styrgruppen för nytt kulturhus har inkommit med en begäran till kommunstyrelsen 
om att få förlängd utredningstid till och med årsskiftet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att förlänga utredningstiden för nytt kulturhus till och med årsskiftet. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med tillägget att avseende styrgruppens 
redovisning komplettera uppdraget med att låta utreda alternativa lösningar, till 
exempel kulturkvarteret Täljstenen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons 
yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder Per-Olov 
Rapps (S) yrkande röstar ja. Den som stöder Carola Gunnarssons yrkande röstar nej. 
Vid omröstningen avges 3 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Daniel Ahlin (SBÄ) och 
Monica Fahrman (MP)] och 2 nej-röster [Caroia Gunnarsson (C) och Peter Molin 
(M)]. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga utredningstiden för nytt kulturhus till och med årsskiftet. 

Reservation 
Carol a Gunnarsson (C) och Peter Molin reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Carola Gunnarssons yrkande. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

24 (24) 


