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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Per-Olov Rapp (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 

Ulrika Spårebo (S) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Christer Eriksson (C), kl 13.30-16.15 
Michael PB johansson (M) 

Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Ragge jagero (SD) 

Kerstin Olla Stahre, tfkommunchef 
Eva-Marie Larsson, planarkitekt 
Kicki Söderback, planarkitekt 
jill Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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§ 68 

SALA 
KOMMUN 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista under punkten 19 
Information: 

• Planerad omdisponering och möblering av Gustaf Adolfssalen 

• Ändringar av sammanträdesdatum 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 
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§ 69 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Upphävande av tomtindelningar inom Sala tätort 

INLEDNING 

Dnr 2011/123 

Förslaget om upphävandet av samtliga fastighetsplaner har varit utsänt för samråd 
till berörda. Sammanfattning av inkomna synpunkter presenteras och förvaltning
ens förslag är nu att tomtindelningarna upphävs. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/177/2, antagandehandling 

Eva-Marie Larsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att 
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
fl1t upphäva samtliga tomtindelningar inom Sala tätort, i enlighet med förteckning i 
Bilaga KS 2012/177/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

fl1t upphäva samtliga tomtindelningar inom Sala tätort, i enlighet med förteckning i 
Bilaga KS 2012/177/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 
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§ 70 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Plan för Sala stad; information 

INLEDNING 

Dnr 2006/215 

Information efter samråd med redovisning av synpunkter som lämnats under 
samrådstiden. 

Beredning 
Kicki Söderback och Eva-Marie Larsson informerar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

bevakning 

Lip ll/()31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 71 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Vindkraftspark Norrberget i Sala kommun; yttrande 

INLEDNING 

Dnr 2011/285 

VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera en vindkraftspark med cirka 16 vind
kraftsverk i ett område nordväst om Ljömsebosjön i Sala kommun. En samrådspro
cess kring projektet påbörjades i slutet av 2011. VKS inbjuder nu till ett fortsatt sam
råd. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/205/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning daterat 
2012-10-18 
Bilaga KS 2012/205/2, tidigare yttrande från förvaltningen daterat 2011-12-11 
Bilaga KS 2012/205/3, samrådsskrivelse från VKS 
Kompletterande handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2012/205/4, synpunkter från Skogby Väggbergs miljövänner samt 
Ljömsebo Gård. 

Kicki Söderback föredrar ärendet. 

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 Utd ragsbestyrka nde 
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§72 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/318 

Vindkraftspark Målarberget i Norbergs kommun; yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har fått tillfälle att lämna synpunkter på ett planerat vindkraftsprojekt 
i Målarberget, Norbergs kommun. VKS Vindkraft i Sverige AB planerar att etablera 
en vindkraftsanläggning med 38 vindkraftsverk mellan Avesta och Norberg. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/206/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning daterat 
2012-10-18 
Bilaga KS 2012/206/2, samrådsskrivelse från VKS 

Kicki Söderback föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2012/206/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2012/206/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 73 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/332 

Verksamhetsplan 2013-2015, kommunstyrelsen/kommun
styrelsens förvaltning samt överförmyndare 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2012/221/1, verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning samt 
kompletterande sida 
Bilaga KS 2012/221/2, verksamhetsplan överförmyndare 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet 

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 

9 (25) 



§ 74 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Försäljning av Sala stationsfastighet, Sala Kristina 3:5 

INLEDNING 

Dnr 2012/308 

jernhusen Stationer AB äger fastigheten och har för avsikt att bjuda ut fastigheten 
till försäljning till en utgångsnivå om 1. 700.000 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/207/1, skrivelse från jernhusen Stationer AB 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att dels att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en bedömning av fastighetens 
skick inför ett eventuellt förvärv, 
dels beslutar för egen del 
att hos jernhusen Stationer AB begära en månads anstånd med att avge yttrande -
d v s till den 31 december 2012. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en bedömning av fastighetens 
skick inför ett eventuellt förvärv, 

dels beslutar för egen del 

att hos jernhusen AB begära en månads anstånd med att avge yttrande - d v s till den 
31 december 2012. 

Utdrag 
jernhusen AB 
kommunstyrelsen 

fy l:21c).~~1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 75 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/321 

Bolagisering av Lärkans sportfält och försäljning av "Lärkans 
Sportfält AB" 

INLEDNING 
Förslag har inkommit från kommunstyrelsens ordförande om försäljning av Lärkans 
sportfält samt att en bolagisering genomförs, 

Beredning 
Bilaga KS 2012/208/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till en försäljning av 
Lärkans sportfält och att en bolagisering genomförs, samt 
att noggranna beräkningar ska göras av nuvarande och framtida driftkostnader 
inför en eventuell försäljning, 

Carola Gunnarsson (C) och Daniel Ahlin (SBÄ) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till en försäljning av 
Lärkans sportfält och att en bolagisering genomförs, samt 

att noggranna beräkningar ska göras av nuvarande och framtida driftkostnader 
inför en eventuell försäljning, 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrka nde 
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§ 76 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/287 

Ansökan från Salaortens Ryttarförening (SORF) om utökat 
ekonomiskt stöd 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från SORF med information om föreningens ekonomiska 
situation samt ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/209/1, skrivelse från ordföranden SORF 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ge SORF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 
att erbjuda SORF revisorsstöd, samt 
att SORF lämnar in en verksamhetsplan, där man redovisar nuvarande verksamhet 
samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ge SORF ett driftbidrag om 300.000 kronor för att täcka nuvarande likviditets
underskott, 

att erbjuda SORF revisorsstöd, samt 

att be SORF inlämna en verksamhetsplan, där man redovisar nuvarande verksamhet 
samt behov av framtida investeringar och finansiering av dessa. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdrags best yrka nde 
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§77 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2011/295 

Svar på motion om riktlinjer för hudvårds- samt städartiklar i 
förskola och skola 

INLEDNING 
Maria Thunberg (M) och Mikael Jonsson (C) har den 29 november 2011 inkommit 
med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
utreda mÖjligheten att utesluta ftalater, parabener, mineraloljor och PEG' s i samtliga 
hudvårds- och städprodukter som förekommer i grundskola och förskola samt verk
ställer detta efter genomförd utredning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/210/1, motionssvar 
Bilaga KS 2012/210/2, § 92 skolnämndens yttrande 
Bilaga KS 2012/210/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 78 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/23 

Svar på motion om att införa SMS-rapportering vid otillåten från
varo inom grundskolan och gymnasieskolan 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) har den 27 januari 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att SMS rapportering införs vid otillåten frånvaro inom grund
skolan och gymnasieskolan för elever som ännu inte har nått upp till myndig ålder. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/211/1, motionssvar 
Bilaga KS 2012/211/2, VAN § 16 yttrande 
Bilaga KS 2012/211/3, SKN § 18 yttrande 
Bilaga KS 2012/211/4, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utforma handlingsplaner, 
rutiner och förhållningssätt kring ogiltig frånvaro i grundskolan, grundsärskolan 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som främjar ett gott samarbetsklimat 
mellan skolan, eleven och vårdnadshavarna i syfte att stärka elevens möjligheter 
att genomgå en fullständig utbildning, 
att avslå förslaget till att införa SM S-rapportering vid otillåten frånvaro inom 
grundskolan och gymnasieskolan, samt 
att därmed anse motionen avslagen. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till första att-satsen i Per-Olov Rapps yrkande, 
avslag på andra och tredje att-satsen, samt 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utforma handlingsplaner, 
rutiner och förhållningssätt kring ogiltig frånvaro i grundskolan, grundsärskolan 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som främjar ett gott samarbetsklimat 
mellan skolan, eleven och vårdnadshavarna i syfte att stärka elevens möjligheter 
att genomgå en fullständig utbildning, 

att avslå förslaget till att införa SMS-rapportering vid otillåten frånvaro inom 
grundskolan och gymnasieskolan, samt 

Utdrags bestyrka nde 
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Justerandes sign 

fort § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

att därmed anse motionen avslagen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

15 (25) 



§ 79 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/45 

Svar på motion om IT-kommunikation samt marknadsföring 
riktad mot unga i Sala 

INLEDNING 
Mathias Goldkuhl (M) har den 23 februari 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att Salaweb inför en "ung i Sala" flik, där relevant information 
för unga mellan 15-25 år finns, samt marknadsföra staden riktat mot unga i sociala 
medier. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/212/1, motions svar 
Bilaga KS 2012/212/2, yttrande från Information Sala 
Bilaga KS 2012/212/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att beakta föreslagen förändring att ingå som ett 
förslag i det samlade underlaget till en kommande större förändring av webbplatsen 
i sin helhet, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att beakta föreslagen förändring att ingå som ett 
förslag i det samlade underlaget till en kommande större förändring av webbplatsen 
i sin helhet, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 80 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/123 

Svar på motion om införande av studerandemedarbetare inom 
kommunen 

INLEDNING 
Amanda Lindblad (S) har den 29 maj 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommun
styrelsen att utreda hur visstidsanställningar enligt motionärens intentioner kan 
möjliggöras för studerande på universitet och högskolor. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/213/1, motionssvar 
Bilaga KS 2012/213/2, yttrande från personalkontoret 
Bilaga KS 2012/213/3, UAN § 48 yttrande 
Bilaga KS 2012/213/4, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna till införande av 
studerandemedarbetare från universitet och högskolor i Sala kommun, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Carola Gunnarsson (C) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna till införande av 
studerandemedarbetare från universitet och högskolor i Sala kommun, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdrags best yrkande 

17 (25) 



§ 81 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Svar på motion om försköningsreglemente 

INLEDNING 

Dnr 2012/147 

Peter Molin (M) och Andreas Weiborn (M) har den 20 juni 2012 inkommit med 
rubricerade motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun, utifrån Sala 
Ekokommuns värden i samverkan med näringsliv, tar fram ett regelverk avseende 
kostnader, ansvar och omfattning för hur försköning och utsmyckning i Sala ska vara 
reglerad vid årstider och högtider. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/214/1, motionssvar 
Bilaga KS 2012/214/2, yttrande från Företagareentrum 
Bilaga KS 2012/214/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med det lokala näringslivet ta fram 
riktlinjer för åtgärder som befrämjar försköningen av Sala stad och Sala kommun, 
samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med det lokala näringslivet ta fram 
riktlinjer för åtgärder som befrämjar försköningen av Sala stad och Sala kommun, 
samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

18 (25) 



§ 82 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/152 

Svar på motion om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Ols
området 

INLEDNING 
Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att möjligheten för byggnation av bryggor som är till för fiske 
vid Måns Olsområdet samt kostnaden för denna byggnation utreds. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/215/1, motionssvar 
Bilaga KS 2012/215/2, TFU § 8 yttrande 
Bilaga KS 2012/215/3, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2012/215/4, yttrande från kultur- och fritidsenheten 
Bilaga KS 2012/215/5, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att genomföra förslaget att 
uppföra bryggor norr om Måns Ols Utvärdshus och redovisa de investerings- och 
driftkostnader som uppkommer vid genomförandet, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att genomföra förslaget att 
uppföra bryggor norr om Måns Ols Utvärdshus och redovisa de investerings- och 
driftkostnader som uppkommer vid genomförandet, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

19 (2S) 



§ 83 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dm 2012/61 

Svar på medborgarförslag om omstartsstation i Gullvalla 

INLEDNING 

Christer Sahlin har den 19 mars 2012 inkommit med rubricerade medborgar

förslag. Förslagsställaren föreslår att beslutar om en station för avfall i Gullvalla. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/216/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2012/216/2, TKN § 39 yttrande 
Bilaga KS 2012/216/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

20 (25) 



§ 84 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/110 

Svar på medborgarförslag om att göra Stora Torget i Sala mer 
handikappanpassat 

INLEDNING 
Ingemar Larsson har den 10 maj 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att Stora Torget i Sala ska blir mer handikapp
anpassat, i enlighet med kartskiss. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/217/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2012/217/2, yttrande från tekniska förvaltningen 
Bilaga KS 2012/217/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/217/4, medborgarförslag 

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 

21 (25) 



§ 85 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/145 

Svar på medborgarförslag om pendlarparkering vid järnvägs
stationen iRansta 

INLEDNING 
Mikael Jonsson (C) och Anders Westin (C) har den 19 juni 2012 inkommit med 
rubricerade medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att pendlarparkering 
anläggs vid järnvägsstationen i Ransta med ett tiotal p-platser enligt bilagd skiss. 

Beredning 

Bilaga KS 2012/218/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2012/218/2, TFU § 7 yttrande 
Bilaga KS 2012/218/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att ställa sig positiv till medborgarförslaget, 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram kostnadsberäkning för ca 20 parke
ringsplatser, där det framgår hur samfinansiering och avtal gällande skötsel av 
parkering mellan Sala kommun och Salabostäder AB kan överenskommas samt 
undersöka möjligheterna till medfinansiering av investeringen för ändrad och 
utökad pendlarparkering i Ransta, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olof Rapps yrkande gällande de två första att-satserna, samt ändring 
av tredje att-satsen, som får följande lydelse: 
att därmed anse medborgarförslaget bifallet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att ställa sig positiv till medborgarförslaget, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram kostnadsberäkning för ca 20 parke
ringsplatser, där det framgår hur samfinansiering och avtal gällande skötsel av 
parkering mellan Sala kommun och Salabostäder AB kan överenskommas samt 
undersöka möjligheterna till medfinansiering av investeringen för ändrad och 
utökad pendlarparkering i Ransta, samt 

att därmed anse medborgarförslaget bifallet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdrags best yrkande 

22 (25) 



§ 86 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Dnr 2012/144 

Svar på medborgarförslag om vikten av att Sala kommun ska 
arbeta preventivt med korruptionsbekämpning 

INLEDNING 
Mikael Jonsson har den 19 juni 2012 inkommit med rubricerade medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska arbeta preventivt med korruptions
bekämpning samt går med i SKL:s nätverk för korruptionsbekämpning där förtro
endevalda och tjänstemän i kommuner och landsting följer forskning på området, 
utbyter erfarenheter och studerar goda exempel. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/219/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2012/219/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/219/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

23 (25) 



§ 87 

Justerandes sign 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

Ulrika Spårebo (S) informerar om 

• Planerad omdisponering och möblering av Gustaf Adolfssalen. 
Arbetsmaterial delas ut. Frågan utreds vidare. 

Per-Olov Rapp (S) informerar om 

• Ändring av sammanträdesdatum enligt följande: 

Ledningsutskottet den 20 november utgår, nytt sammanträdesdatum blir 
den 27 november 2012. 

Reviderad budget 2013-2015 kommer att behandlas vid följande tillfällen: 

Ledningsutskottet den 27 november, kommunstyrelsen den 6 december 
samt kommunfullmäktige den 17 december 2012. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

24 (25) 



§ 88 

SALA 
KOMMUN 

Anmälningsärenden 
Beredning 
Bilaga KS 2012/220/1 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-30 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna, 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

25 (25) 


