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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Daniel Ahlin (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 
Peter Molin (M) 

Ulrika Spåreho (S) 
Christer Eriksson (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 

Hanna Westman (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Michael PB Johansson (M) 

Lars Alderfors (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Ragge jagero (SD) 

kl13.30-15.30, § 133-135 
kl13.30-16.00, § 133-136 

ersätter Per-Olov Rapp (S) 
ersätter Carola Gunnarsson (C) 
ersätter DanielAhlin (SBÄ) § 136-138 
ersätter Gunnel Söderström (V) § 137-152 

kl13.30-16.15 

kl 13.30-15.45 

Kerstin O Ila Stahre, tf kommunchef 
Agneta Kumlin, närpolischef Sala 
Per Skog, säkerhetsansvarig 
Lisa Granström, enhetschef 
Göran Reierstam, tf planchef 
Inger Lindström, controller 
Lennart Björk, ekonomichef 
)iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (25) 



Justerandes sign 
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§ 133 

Justerandes sign 

Brottsförebyggande råd 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEONINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Dnr 2011/44 

Agneta Kumlin, närpolischef Sala, och Per Skog, säkerhetsansvarig, informerar. 

Information kring följande punkter 

• Lokalfråga för polis 

• Status Sala närpolisområde 

• Samarbetsöverenskommelse 

• Grannsamverkan 

• Liv och Hälsa ung 

• Folkhälsostrategi 

• Öppna jämförelser 

Beredning 
Arbetsmaterial skickas tillledningsutskottets ledamöter och ersättare via e-post. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, Per Skog 
Kerstin O Ila Stahre 

Utdragsbestyrkande 
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§ 134 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Dnr 2012/395 

Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivning 2013-2014 

INLEDNING 
EU och den svenska riksdagen har fastslagit mål för effektivare energianvändning 
liksom en växande andel förnybar energi. Energimyndigheten har fått uppdraget 
att genomföra målen och samarbeta med kommunerna för en lokal anknytning i 
arbetet. Energimyndigheten lämnar bidrag till kommunerna för en lokal energi
och klimatrådgivare motsvarande en halvtidstjänst. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/270/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/270/2, verksamhetsplan 

Per Skog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2013-2014, Bilaga 
KS 2012/270/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2013-2014, Bilaga 
KS 2012/270/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

§ 135 

Justerandes sign 

2012-12-18 

Kommunövergripande översiktsplan; information 

INLEDNING 

Dnr 2010/221 

Planering och utveckling fick i december 2010 i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att leda projektet med framtagandet av en ny översiktsplan för Sala 
kommun. Nu presenteras en statusrapport för ny översiktsplan Sala kommun
december 2012, med information om tidigare beslut om aktualisering/ny över
siktplan, plan för Sala ekokommun, aktuellt förändringstryck i kommunen, vad har 
gjorts hittills under mandatperioden, aktuella arbetsområden samt diskussion om 
inriktning och omfattning, med olika exempel. 

Beredning 
Göran Re i erstam informerar. 
Arbetsmaterial skickas tillledningsutskottets ledamöter och ersättare via e-post. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret/planering och utveckling, 
Göran Reierstam 

Utdragsbestyrkande 
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§ 136 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Förslag till skyddsföreskrifter för Möklinta vattentäkt; 
information 

INLEDNING 

Dnr 2012/392 

Föreskrifter som gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad 
karta. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekun
där skyddszon och tertiär skyddszon. Förutom föreskrifterna gäller de särskilda 
bestämmelser som meddelat med stöd av annan lagstiftning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/271/1, skrivelse från tekniska förvaltningen med förslag till skydds
föreskrifter 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2012/271/2, ansökan 2012-09-24 till Länsstyrelsen från tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2012/271/3, förslag till vattenskyddsområde från M idvatten 
Bilaga KS 2012/271/4, synpunkter från LRF 
Bilaga KS 2012/271/5, svar från tekniska kontoret på synpunkter från LRF 

Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Christer Eriksson (C) yrkar 
att ledningsutskottet 
dels beslutar för egen del 
att uppdra till kommunchefen att återkalla inlämnad ansökan till Länsstyrelsen om 
bildande av vattenskyddsområde Mö klinta, 
dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att göra en konsekvensbeskrivning över hur på
gående verksamheter inom det föreslagna skyddsområdet påverkas av förslag till 
vattenskyddsområde för Mö klinta, 
att uppdra till tekniska kontoret att utifrån miljöbalkens skälighetsprincip redovisa 
relevanta motiv till varje enskild reglering, 
att uppdra till tekniska kontoret att revidera förslaget till vattenskyddsområde för 
Mö klinta avseende geografiska utbredningsgränser och föreslagna restriktioner för 
att uppfYlla skälighetsprincipen enligt 2 kap 7 §i miljöbalken, samt 
att förslaget behandlas politiskt innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. 

Proposition 
Ordföranden ställer Christer Erikssons yrkande mot avslag och finner yrkandet bi
fallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar dels för egen del 

att uppdra till kommunchefen att återkalla inlämnad ansökan till Länsstyrelsen om 
bildande av vattenskyddsområde Mö klinta, 

dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att göra en konsekvensbeskrivning över hur på
gående verksamheter inom det föreslagna skyddsområdet påverkas av förslag till 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2012-12-18 

forts§ 136 

vattenskyddsområde för Mö klinta, 

ill1 uppdra till tekniska kontoret att utifrån miljöbalkens skälighetsprincip redovisa 
relevanta motiv till varje enskild reglering, 

att uppdra till tekniska kontoret att revidera förslaget till vattenskyddsområde för 
Mö klinta avseende geografiska utbredningsgränser och föreslagna restriktioner för 
att uppfylla skälighetsprincipen enligt 2 kap 7 §i miljö balken, samt 

att förslaget behandlas politiskt innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
tekniska kontoret, 
Lisa Granström för kännedom 
jenny Sivars för kännedom 
Gunilla Elander för kännedom 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 137 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Finansiering av dagvatten utredning på Fridhem 

INLEDNING 

D nr 

I dialog med en exploatör för en etablering av verksamhet på Fridhemsområdet har 
behovet av dagvattenutredning och investeringar i dagvattenlösningar uppkommit. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2012/283/1, skrivelse från tekniska kontoret 

Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Hanna Westman (SBÄ) deltar ej i beslutet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 138 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12·18 

D nr 2012/321 

Förslag till bolagisering av Lärkans sportfält och försäljning av 
"Lärkans Sportfält AB" 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-08, § 24 7, att återremittera ärendet om bo
lagisering av Lärkans sportfält och försäljning av "Lärkans Sportfält AB" till led
ningsutskottet för ytterligare beredning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/208/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ej uppdra till kommunstyrelsen att pröva en bolagisering och försäljning av 
Lärkans sportfält, 
att istället uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att, i nära dialog med före
ningslivet, se över de olika stegen och objekten i Vision Lärkan, samt ta fram 
kostnadsbild och förslag till prioriterade objekt samt finansiering av dessa, samt 
att redovisning av uppdraget sker till kommunstyrelsen senast den 1 april2013. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda tillsammans med förenings
livet vad en eventuell försäljning av Lärkan skulle innebära ekonomiskt, samt vilka 
utvecklingsmöjligheter det skulle ge gentemot drift i egen regi, samt 
att redovisa en sammanställning till kommunstyrelsen i mars 2013. 

Peter Molin (M) och Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

Propositon 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Hanna Westmans yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ej uppdra till kommunstyrelsen att pröva en bolagisering och försäljning av 
Lärkans sportfält 

att istället uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att, i nära dialog med före· 
ningslivet, se över och de olika stegen och objekten i Vision Lärkan, samt ta fram 
kostnadsbild och förslag till prioriterade objekt samt finansiering av dessa, samt 

att redovisning av uppdraget sker till kommunstyrelsen senast den 1 april 2013. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

10 (25) 



SALA 
KOMMUN 

forts§ 138 

Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Justerandes sign 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 139 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning november 2012. 

Beredning 

Dnr 2012/92 

Bilaga KS 2012/82/10, sammandrag av beräknad avvikelse drift- och investerings
budget 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2012/82/11, justerad resultaträkning efter skatteprognos, cirkulär 12/71 

Inger Lindström föredrar ärendet Lennart Björk deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§ 140 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Dnr 2012/394 

Bildande av interimsstyrelse för föreningen Måns O Is Sällskapet 

INLEDNING 
Förslag om att föreningen MånsOls Sällskapet ska bildas. Enligt förslaget ska före
ningen bildas av Christer Ekman, Sala Stadsutvecklingsförening, Sala Silvergruva AB, 
MånsOls Utvärdshus och Sala kommun. Tanken är att dessa aktörer tillsammans 
med näringslivet ska bilda en förening med tyngd, kunskap och entreprenöranda, 
som kan främja den goda utvecklingen vid Måns Olsområdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/272/1, skrivelse från kommunchefen 
Bilaga KS 2012/272/2, förslag till bildande av ny förening 
Bilaga KS 2012/272/3, förslag till stadgar 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig positiv till föreningen MånsOls Sällskapet, samt 
att Sala kommun deltar i den föreslagna interimsstyrelsen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig positiv till föreningen Måns Ols Sällskapet, samt 

att Sala kommun deltar i den föreslagna interimstyrelsen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 141 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Regionalt program föreHälsa i Västmanland 

INLEDNING 

Dnr 2012/379 

Rekommendation från VKL att kommuner och landsting antar stöddokument 
"Regionalt program föreHälsa i Västmanland". 

Beredning 
Bilaga KS 2012/273/1, VKL § 8 Regional e Hälsa strategi 
Bilaga KS 2012/273/2, Regionalt program för e Hälsa i Västmanland 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta stöddokumentet "Regionalt program för e Hälsa", Bilaga KS 2012/273/2, 
samt 
att anvisa 25.500 kronor för 2012 för genomförande under 2013, genom omdispo
nering inom kommunstyrelsens anslag. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta stöddokumentet "Regionalt program för eHälsa", Bilaga KS 2012/273/2, 
samt 

att anvisa 25.500 kronor för 2012 för genomförande under 2013, genom omdispo
nering inom kommunstyrelsens anslag. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 142 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Motion om längre öppettider för Salas restauranger 

INLEDNING 

Dnr 2012/105 

Andreas Weiborn (M) har den 26 apri12012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under en testperiod på ett 
år testa en förlängning av serveringstiderna med en timme, samt att under samma 
period utreda förutsättningarna för att permanent utöka serveringstiden med en 
timme. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/274/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/274/2, SBU § 11 yttrande 
Bilaga KS 2012/274/3, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 143 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Motion om gymnasial grundkurs 

INLEDNING 

Dnr 2012/151 

Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar- för en jämlik möjlighet till 
högre betyg- att utreda möjligheten för samt arbeta fram en gymnasial grundkurs 
(skrivarkurs) i enlighet med motionens intention. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/275/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/275/2, BLN § 10 yttrande 
Bilaga KS 2012/275/3, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 144 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala 

INLEDNING 

D nr 2012/157 

Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommun
styrelsen att tillse att en eller flera cykelpumpar sätts upp centralt i Salasamt på 
lämpliga platser på landsbygden för att underlätta för människor att använda 
cykeln som färdmedel. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/276/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/276/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2012/276/3, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att visa på lämpliga ställen att utplacera 
kommunala cykelpumpar, 
att kostnaden för kommunala cykelpumpar redovisas till kommunstyrelsen, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att visa på lämpliga ställen att utplacera 
kommunala cykelpumpar, 

att kostnaden för kommunala cykelpumpar redovisas till kommunstyrelsen, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 145 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller 

INLEDNING 

Dnr 2012/212 

Mathias Goldkuhl (M) har den 13 augusti 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbefria bygglovsan
sökningar för solceller i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/277/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/277/2, SBU § 25 yttrande 
Bilaga KS 2012/277/3, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att utreda hur bygglovsavgiften utifrån 
gällande lagstiftning kan utgå för bygglov för solceller, solfångare och solpaneler, 
att enligt ovan utarbeta ett förslag till ny /reviderad bygglovstaxa för solceller, 
solfångare och solpaneler, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att utreda hur bygglovsavgiften utifrån 
gällande lagstiftning kan utgå för bygglov för solceller, solfångare och solpaneler, 

att enligt ovan utarbeta ett förslag till ny /reviderad bygglovstaxa för solceller, 
solfångare och solpaneler, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

18 (25) 



SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

§ 146 

Justerandes sign 

\ 

2012-12-18 

Dnr 2012/22 

Medborgarförslag om att i väntan på nytt kulturhus måste Salas 
kulturliv fortsätta leva 

INLEDNING 

Bodil Jönsson har den 26 januari 2012 inkommit med rubricerade medborgarför
slag. Medborgarförslaget stöds av Cameleonterna, Sala Teaterförening, Kilbolokalen 
samt ett 70-tal Salabor. Förslagsställaren föreslår att- för att Salas kulturliv ska 
kunna fortsätta leva- två projektledare på heltid anställs, öppettiderna ökas, cafeet 
utvecklas som mötesplats, samarbeta och utveckla nätverk med Kultursko lan, 
Kungsängsgymnasiet, studieförbunden, konstföreningen med flera samt verka i 
dessa nätverk och genomföra två angelägna projekt varje år. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/278/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/278/2, KU § 35 yttrande 
Bilaga KS 2012/278/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (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 anse medborgarförslaget besvarat 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

19 (25) 



SAlA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

§ 147 

Justerandes sign 

2012-12-18 

D nr 2012/33 

Medborgarförslag om kulturhus, aula och konstgräsplan vid 
Kungsängsgymnasiet samt Salas bostadsbrist 

INLEDNING 
Roland Eriksson har den 10 februari 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren skriver att han vill framföra sin ståndpunkt i ett antal 
frågor. Kungsängsskolans aula föreslås byggas om så tilltänkta elever får en annan 
syn på gymnasiet i Sala, vidare att eftersatta yttre sportplaner vid gymnasiet åtgärd
as med bland annat en konstgräsplan, samt att det ska satsas på mer bostäder då det 
är bostadsbrist i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/279/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/278/2, medborgarförslag 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att synpunkter som framförs i medborgarförslaget överlämnas till styrgruppen för 
kulturhus, teknik- och fritidsutskottet samt kommunstyrelsen för vidare hantering, 
samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att synpunkter som framförs i medborgarförslaget överlämnas till styrgruppen för 
kulturhus, teknik- och fritidsutskottet samt kommunstyrelsen för vidare hantering, 
samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

20 (25) 



§ 148 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Dnr 2012/220 

Medborgarförslag om informationsåtgärder till barn och elever i 
förskolor och skolor om tobaksbruk och nedskräpning 

INLEDNING 
Henrik Jansson har den 15 augusti 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Sala kom
mun ta ett fast grepp om upplysning om tobaksbrukets vansinnigheter och ned
skräpningens nonchalans. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/280/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/278/2, medborgarförslag 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (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 anse medborgarförslaget besvarat. 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

21 {25) 



§ 149 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Medborgarförslag om upphandling av burägg 

INLEDNING 

Dnr 2012/322 

Beatrice Fischer har den 24 oktober 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun beslutar om att av djuretiska skäl 
inte upphandla eller köpa in burägg till sin verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/281/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/281/2, yttrande från ekonomikontoret, upphandlaren 
Bilaga KS 2012/281/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar anse medborgarförslaget besvarat. 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

\ 

22 (25) 



§ 150 

SALA 
KOMMUN 

Information 
Ulrika Spåreho informerar om 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

• Avyttring av Mediecenter MälardalenAB-information från styrelsemöte 
med VKL i november 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

23 (25) 



§ 151 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Bilaga KS 2012/282/1, sammanställning anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

24 (25) 



§ 152 

Justerandes sign 

Avslutning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Ordföranden önskar ledamöter och ersättare en God jul och Ett gott nytt år. Peter 
Molin (M) önskar ordföranden detsamma. 

Utdragsbestyrkande 

25 (25) 


