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RsALA 
~ KOMMUN 

§1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr 2015/877 

KompleUeringstrafik i Västmanland, nulägesrapport samt 
ändringar i reglemente; yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på Nulägesraport samt 
förslag på ändringar i reglementet för kompletteringstrafik Västmanland. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/4/1, yttrande 
Bilaga KS 2016/4/2, remiss från Kollektivtrafikmyndigheten 

Planchef Lena Steffner föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till kollektivtrafikmyndigheten avge yttrande i enlighet med förvaltningens 
skrivelse, Bilaga KS 2016/4/1. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande, dock med ett ändringsyrkande i näst sista 
stycket i förvaltningens skrivelse, där texten avseende ökning av avståndet till 2000 
meter för att vara berättigad till kompletteringstrafik med motivering tas bort. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) ändringsyrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

ill1 till kollektivtrafikmyndigheten avge reviderat yttrande i enlighet med 
förvaltningens skrivelse, Reviderad Bilaga KS 2016/4/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr 2015/962 

Skrivelse om väktare vid kommunfullmäktiges sammanträden 
samt förutsättningar för bevakade öppna sammanträden; 
yttrande 

INLEDNING 
Önskemål har inkommit från Eva Stenberg (SJ och Emil Andersson (SJ om att införa 
väktare på kommunfullmäktiges sammanträden för att öka säkerheten i förebygg
ande syfte. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/5/1, yttrande/missiv från säkerhetssamordnaren, kommunstyrel
sens förvaltning 
Bilaga KS 2016/5/2, skrivelse om Förutsättningar för bevakade öppna samman
träden 
Bilaga KS 2016/5/3, skrivelse från Eva Stenberg (SJ och Emil Andersson (SJ 

Säkerhetssamordnare Per Skog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
fil! inte regelmässigt ha bevakade öppna sammanträden, utan att en säkerhets
bedömning görs från fall till fall, 
fil!, i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/5/1-2, anse framställan besvarad, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att se över möjligheten att finna en 
mer säker och lämplig lokal för kommunfullmäktiges sammanträden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

i!ll inte regelmässigt ha bevakade öppna sammanträden, utan att en säkerhets
bedömning görs från fall till fall, 

fil!, i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/5/1-2, anse framställan besvarad, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att se över möjligheten att finna en 
mer säker och lämplig lokal för kommunfullmäktiges sammanträden. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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§3 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Ansökan om skolskjuts har inkommit 2015-11-15. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/7/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/864 

illl; i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/7/1, avslå ansökan om skolskjuts. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/7/1, avslå ansökan om skolskjuts. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

r-:J<;o c:l.o/6(!!2.o 
I Utdragsbestyrkande 
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§4 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Ansökan om färdtjänst har inkommit 2015-12-11. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/8/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/970 

att i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/8/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 
7 §Lagom färdtjänst (1977:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller 
resa med allmänna kommunikationer föreligger . 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2016/8/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 
7 §Lagom färdtjänst (1977:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller 
resa med allmänna kommunikationer föreligger. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr 2015/404 

Motion om transinkluderande ansökningar, blanketter och 
enkäter 

INLEDNING 
Beatrice Björkskog (FI) och Sarah Svensson (FI) inkom den 11 maj 2015 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun inför "annat" som 
alternativ till "man" eller "kvinna" i alla de handlingar där begäran om att uppge 
sitt kön förekommer samt att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den 
informationen inte är nödvändig. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/9/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/9/2, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2016/9/3, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
i!!t bifalla motionen 

samt 

att Sala kommun inför "annat" som alternativ till "man" eller "kvinna" i 
alla de handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer, 
att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den informationen 
inte är nödvändig, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för transinkluderande 
ansökningar, blanketter och enkäter i Sala kommun, att successivt införlivas i 
nytillkommande material eller vid revidering av material. 

Hanna Westman (SBÄ) och Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla motionen 

samt 

att Sala kommun inför "annat" som alternativ till "man" eller "kvinna" i 
alla de handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer, 
att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den informationen 
inte är nödvändig, 

Utdragsbestyrkande 
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forts§ 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för transinkluderande 
ansökningar, blanketter och enkäter i Sala kommun, att successivt införlivas i 
nytillkommande material eller vid revidering av material. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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SALA . .. KOMMUN 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr 2016/53 

"Fördel Sala", erbjudande från Filmregion Stockholm-Mälardalen 
om medlemskap 

INLEDNING 
Erbjudande om att bli medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen för att främja 
tillväxt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala media. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/6/1, skrivelse från Filmregion Stockholm-Mälardalen 

Kulturentreprenör Petra Jablonski föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ansöka om medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen, samt 
att anvisa 91.600 kronor för medlemskapets första år, att täckas ur eget kapital. 

Hanna Westman (SBÄJ, Ulrika Spårebo (SJ och Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (CJ yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka om medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen, samt 

att anvisa 91.600 kronor för medlemskapets första år, att täckas ur eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 

10(20) 



§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Medborgarförslag om bilkarta över centrum i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2015/542 

M E Berlin inkom den 28 juli 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att en bilkarta över centrum i Sala tas fram. Förslagsställaren 
skriver att det är svårt för en nykomling att veta hur man ska hitta i centrum på 
grund av enkelriktade gator och återvändsgränder. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/13/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/13/2, yttrande från medborgarkontoret/tekniska kontoret 
Bilaga KS 2016/13/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget 

att en bilkarta tas fram över Centrum i Sala, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att vid nästa uppdatering av den befintliga 
turismkartans förstoring över Sala centrum komplettera denna med markeringar 
för enkelriktade gator och återvändsgator. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

.iilt bifalla medborgarförslaget 
att en bilkarta tas fram över Centrum i Sala, 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att vid nästa uppdatering av den befintliga 
turismkartans förstoring över Sala centrum komplettera denna med markeringar 
för enkelriktade gator och återvändsgator. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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lisALA 
~ KOMMUN 

§ 11 

Justerandes si n 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Medborgarförslag om Vallaskolans lokaler 

INLEDNING 

Dnr 2014/1029 

Maria Doder inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att arbetsmiljön i Vallaskolans lokaler förbättras. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/14/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/14/2, yttranden från tekniska kontoret och skolnämnden 
Bilaga KS 2016/14/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§7 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr 2015/627 

Motion om att införa avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom den 28 september 
2015 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun inför av
giftsfri kollektivtrafik för medborgarna i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/10/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/10/2, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§8 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Motion om utredning om arbetsro i skolan 

INLEDNING 

Dnr 2015/354 

Lars Alderfors (FP) och Mårten Hemström (FP) inkom den 22 april 2015 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att en ingående undersökning görs för 
att kartlägga arbetsron på skolorna i Sala kommun. Om undersökningen påvisar 
problem ska dessa rättas till och i den strategiska planen ska införas ett mål att 90 
procent av eleverna ska uppge att de upplever arbetsro på lektionstid. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/11/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/11/2, yttrande från skolnämnden 
Bilaga KS 2016/11/3, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

12 {20) 



§9 Motion om Sala 400 år 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr 2015/277 

Tommy Johansson (S) och Per-Olof Rapp (S) inkom den 24 mars 2015 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun snarast inleder arbetet 
med Salas 400-årsjubileum år 2024. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/12/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/12/2, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2016/12/3, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen 

att starta arbete med Sala 2024 snarast, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med Sala 400 år 2024 genom 
att tillsätta projektledning och styrgrupp för projektet samt en arbetsgrupp med 
representanter från såväl de kommunala verksamheterna/bolagen som näringslivet 
och föreningar/organisationer samt att medel för projektets genomförande anvisas i 
Strategisk plan 2017 - 2019. 

Hanna Westman (SBÄ) och Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola, Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla motionen 
att starta arbete med Sala 2024 snarast, 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med Sala 400 år 2024 genom 
att tillsätta projektledning och styrgrupp för projektet samt en arbetsgrupp med 
representanter från såväl de kommunala verksamheterna/bolagen som näringslivet 
och föreningar/organisationer samt att medel för projektets genomförande anvisas i 
Strategisk plan 2017 - 2019. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 

§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr 2015/646 

Medborgarförslag om en årligt återkommande silverhantverks
festival 

INLEDNING 
Styrelsen för Ideell Kultur i Sala genom Birgitta Sundberger, Thomas Ahlin och Agne 
Furingsten inkom den 24 september 2015 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställarna föreslår att Sala kommun beslutar att ta initiativet till och sedan an
svarar för att en årlig återkommande silverkonsthantverksfestival ("Sala Silver") 
genomförs med start år 2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/15/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/15/2, yttranden från kultur- och fritidsnämnden och 
Företagarcentrum, turismstrategen 
Bilaga KS 2016/15/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget 

samt 

att Sala kommun tar initiativ till och ansvarar för en årlig återkommande 
silverhantverksfestival, 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i nära samarbete med Sala Silvergruva 
AB och Ideell kultur i Sala genomföra en marknadsundersökning för att låta under
söka intresset för en silverhantverksfestival samt presentera förslag till projekt
organisation och budget för ställningstagande inför Strategisk plan 2017. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 

samt 

att Sala kommun tar initiativ till och ansvarar för en årlig återkommande 
silverhantverksfestival, 

I Utdragsbestyrkande 
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• SALA 
KOMMUN 

forts§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i nära samarbete med Sala Silvergruva 
AB och Ideell kultur i Sala genomföra en marknadsundersökning för att låta under
söka intresset för en silverhantverksfestival samt presentera förslag till projekt
organisation och budget för ställningstagande inför Strategisk plan 2017. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 (20) 



iisALA r.11 KOMMUN 

§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr 2015/571 

Medborgarförslag om nattdagis och dagis/fritids som är öppet alla 
dagar dygnet runt 

INLEDNING 
Emelie Johansson Borglund inkom den 28 augusti 2015 med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att ett till nattdagis öppnas och ett dagis/fritids 
som är öppet alla dagar om året, dygnet runt. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/16/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/16/2, yttrande skolnämnden 
Bilaga KS 2016/16/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Ulrika Spåretbo (SJ yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget, samt 
att uppdra till skolnämnden att ta fram en plan på hur man ska kunna möta behovet 
av barnomsorg på obekväm arbetstid både dag, kväll och natt och alla dagar om året. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Proposition 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet 
ska avgöras senare. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 

18 (20) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Dnr 2015/314 

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar 

INLEDNING 
Ruwaida Nazar-Taha inkom den 2 april 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar möjlighet att ha barn på fritids när 
det är helger och röda dagar. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/17 /1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/17 /2, yttrande skolnämnden 
Bilaga KS 2016/17 /3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Ulrika Spåretbo (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget, samt 
att uppdra till skolnämnden att ta fram en plan på hur man ska kunna möta behovet 
av barnomsorg på obekväm arbetstid både dag, kväll och natt och alla dagar om året. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Proposition 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet 
ska avgöras senare. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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ifisALA 
~ KOMMUN 

§ 15 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-01-19 

Bilaga KS 2016/18/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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