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SALA 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 
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§ 137 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Borgensavgift för salabostäder AB 

INLEDNING 

Dnr2016/825 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/120/1, Skrivelse från salabostäder AB. 

Jäv 
Per-Olov Rapp (S) deltar ej i ärendets behandling på grund av jäv. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta frågan om nedsättning av borgensavgift fö r salabostäder AB till att 
hanteras i samband med översyn av ägardirektiven för kommunens bolag samt att 
uppdra till kommunchef Jenny Nolhage och ekonomichef Mårten Dignell att åter
komma med förslag till ägardirektiv. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l'""~ l l Utd "g<b« ty'k'" d• 
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§ 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatu m 

2016-08-02 

Utökning av borgen för salabostäder AB 

INLEDNING 

Dnr 2016/826 

För a tt klara av en sto r mängd stamrenoveringar och nyprodukti on av lägenheter 
måste salabostäder AB få tillgång till kapital. Bolaget önskar att den kommunala 
borgensramen utökas med 210 Mkr till800 Mkr. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/121/1, Skrivelse från salabostäder AB. 

Jäv 
Per-Olov Rapp (S) deltar ej i ärendets behandling på gru nd av jäv. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledn ingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att utöka borgensram för salabostäder AB med 210 Mkr ti ll totalt 800 Mkr. 

BESLUT 
Ledningsuts kottet föreslår att kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige 
beslutar 
att utöka borgensram för salabostäder AB med 210 Mkr till totalt 800 Mkr. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

l """''''"""' "'' 
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§ 139 

SALA 
KOMMUN 

Policy för krisberedskap 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Dnr 2016/915 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Processbeskrivning för upp
följning av kommunernas krisberedskap ska styrdokument antas av kommunen un
der det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige och ska redo
visas till Länsstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/122/1, Missiv och Förslag till Policy för krisberedskap. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att fastställa Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS 2016/ 122/ 1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att fastställa Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS 2016/ 122/ 1. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l U <d" 8' '" 'V'''"' ' 
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§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Dnr 2016/686 

Ansökan om ekonomiskt stöd till BufffVästmanlands verksamhet i 
Sala 

INLEDNING 
BufffVästmanland, Barn och ungdom med förälder /familjemedlem i fänge lse, söke r 

ekonomiskt stöd av Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/123/t Ansökan från BufffVästmanland . 
Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyre lsen beslutar 
att bevilja 30.000 kronor till BufffVästmanlands verksamhet i Sala att täckas inom 

kommunstyrelsens ram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föres lår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja 30.000 krono r till BufffVästmanlands verksamhet i Sala att täckas inom 
kommunsty relsens ram. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 141 

SALA 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Motion om rätten till he ltid 

INLEDNING 

Dnr 2015/241 

Ulrika Spåreho (S) inkom 2015-03-06 med rubricerad motion. Motionären fö reslår 
att Sala kommuns anställda s ka ges rätten till heltidsanställningar. Kommunstyrel
sen behandlade fråga n 2016-03-31, § 37 och beslutade att rä tt till heltid införs i Sa la 
kommun och att en projektledare tillsätts med uppdrag att genomföra arb etet. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/ 124/ 1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslå r att kommunstyrelsen hemställer att kommunfu llmäk
tige beslutar 

att bifa lla motionen 
att Sala kommuns anställda ska ges rätten till heltidsanställn ingar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslå r att kommunstyrelsen hemstä ller att kommunfullmäktige 
beslutar 
att bifa lla motio nen 

att Sa la kommuns anställda ska ges rä tten t ill heltidsanställ ningar. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l '"""n?; l l """'' '""'''"'' 
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§ 142 

l '"'"~ l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Motion om utökad elevhälsa i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr2015/495 

Beatrice Björkskog (Fl) inkom 2015-06-15 med rubricerad motion. Motio nären fö
reslå r a tt Sala kommun vidtar åtgärder för att leva upp t ill s kollagen 25 kap § 25, 
t illgodoser tillgång t ill kurat ore r för samtliga elever i å rskurserna F-6 enligt Rädda 
barnens rekommendationer samt anställer en kurator på heltid på Åkraskolan, dels 
för att kunna ta emot nyanlända e lever på bästa sätt och dels för a tt ti llgodose det 
stora behov av socialt stöd som finns på Åkraskolan överlag. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/125/1. 

Yrkanden 
Carola Gu nnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

a tt anse motio nen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsuts kottet föreslår att kommunstyre lsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
Kom munstyrelsen 

l "" "'''""'''"'' 

9 (30) 



§ 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Motion om ett Ungdomens Hus i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2015/570 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/ 126/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
a tt ledningsutskottet föreslå r a tt ko mmunstyrelsen hemställer a tt kommunfullmäk
tige besluta r 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunsty relsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att bifalla motionen 

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

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l u""'' bo."'" o,, 
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§ 144 

SALA 
KOMMUN 

Motion om mål för Solel 

INLEDNING 

SAMM ANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

201 6-08-02 

Dnr2015/741 

Viktor Kärvinge (S) inkom 2015-10-22 med rubricerad motion. Motionä ren fö reslå r 
att ett mål om 1 kvadra tm ete r sole lyta per invånare s ka uppnås till å r 2024 och de t 
ska inrättas i fullmäktiges mål samt a tt kommunen aktivt ti llsam mans med Sala
Heby Solelförening och Sala- Heby Energi AB jobbar vidare för att uppnå målet till 
20 24. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/127/1. 

Yrkanden 
Ca rola Gunnarsson (C) yrkar 
a tt ledningsuts kottet fö reslå r a tt kommunstyre lsen hemställe r att kommunfull mäk
tige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslå r a tt kommunstyre lsen hemstä lle r a tt kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse motionen besvarad . 

Utdrag 
Kommu nstyrelsen 

l '"'"'Gtl l Utd "'''" tv'" o d' 
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§ 145 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Motion om HBT -certifiering 

INLEDNING 

Dnr 2015/866 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/128/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att avslå motionen. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att bifalla till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Ulrika Spårebos yrkande mot sitt eget yrkande och finne r sitt 
eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå motionen. 

Reservation 
Ulrika Spåreho (S) och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ulrika Spårebos yrkande. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Motion om 6 timmars arbetsdag inom vård och omsorg 

INLEDNING 

Dnr 2015/965 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/129/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att avslå motionen. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige 
beslutar 
att bifa lla till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Ulrika Spårebos yrkande mot sitt eget yrkande och finner sitt 
eget yrkande bifa llet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå motionen. 

Reservation 
Ulrika Spåreho (S) och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig mot beslutet t ill förmån för 
Ulrika Spårebos yrkande. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

13 (30) 
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§ 147 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Dnr 2015/966 

Motion om framtidens försörjningsbehov inom vård och omsorg 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/130/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår a tt kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

a tt avslå motionen. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
ledningsutskotte t föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att bifa lla till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden stä ller Ulrika Spå re bos yrkande mot sitt eget yrkande och finner sitt 
eget yrkande bifa llet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet fö reslår a tt kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå motionen. 

Reservation 
Ulrika Spåreho (S) och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig mot beslutet t ill förmån fö r 
Ulrika Spårebos yrkande. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

l U <d"''''"'''"'' 
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§ 148 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Motion om ekologisk och lokalt odlad mat 

INLEDNING 

Dnr 2015/977 

Erik Åberg (MP) inkom 2015-12-15 med rubricerad motion. Motionäre n föreslår att 
kommunen ökar andelen ekologiskt och lokalt producerad mat med målet att 100 % 
av maten ska vara eko logis k ochf e ller lokalt producerad år 2020. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/131/ 1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
a tt ledningsuts kottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskotte t föreslå r att kommunstyrelsen hemstä ll er a tt kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l '"''"et; l l """ ,, '""'''"d. 
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§ 149 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Motion om att låta Sala stadsbibliotek låna ut verktyg 

INLEDNING 

Dnr2016/ 201 

Monica Fahrman (MP) inkom 2016-02-05 med rubricerad motion. Motionä ren före
slår att Sala kommun undersöker möjligheterna för verktygsutlåning på Sa la s tads
bibliotek genom sajten gran nsaker.se. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/132/1. 

Yrkanden 
Carola Gun narsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslå r at t kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att avslå motionen. 

BESLUT 
Ledningsu tskottet föreslå r att kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige 
beslutar 
a tt avslå motionen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l '"""Cg l 
l """ ,, '""'''"'' 
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§ 150 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Motion om normkritik i skolan 

INLEDNING 

Dnr2016/289 

Beatrice Björkskog (Fl) inkom 2016-02-26 med rubri cerad motion. Moti onären fö 
reslår att Sala kommun upprä tta r en genomgripande plan för hur det normkritiska 
perspektivet ska implementeras i ve rksamheterna, genom långsiktig och löpande 
fortbildning för all pedagogisk persona l. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/133/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslå r att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att avslå motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemstä ller att kommunfullmäktige 
beslutar 
a tt avslå motionen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Uod "''' ""' ''" d• 
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§ 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Dnr 2016/345 

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

INLEDNING 
Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom 2016-03-14 med rubricerad motio n. Motion
ären föreslå r att förvaltningen får i uppdrag a tt göra en översyn av den kommunala 
verksamhetens användning av engångsförpackningar ochfe ller mindre förpack
ningar. Vidare föreslå r motionären att förpackningarna byts ut ti ll större förpack
ningar, där det inte anses vara nödvändigt, för att ge en besparing både fö r miljö n 
och klimatet. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/134/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l "",.''b"'''''" d. 

18 (30) 



§ 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

201 6-08-02 

Motion om att skapa ett kommunalt bredbandsbolag 

INLEDNING 

Dnr 2016/694 

Ulr ika Spåreho (S) inkom 2016-05-19 med rubricerad moti on. Motionären föreslår 
att Sala kommun bildar ett bredbandsbolag, att man undersöker om andra kommu
ner kan ingå i ett sådant bolag samt att bolagets uppgift blir a tt svara för att hela 
kommunen har fiberbundet bredband senast 2019. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/135/1. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i 15 minute r. 

Yrkanden 
Ca rola Gunnarsson (C) yrkar 
a tt ledningsutskottet fö reslå r att kommunstyre lsen hemstä lle r att kommunfullmäk
tige besluta r 

a tt i avvaktan på pågående utredning anse motionen besva rad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemstä ller a tt kommunfullmäktige 
besluta r 
att i avvaktan på pågående utredning anse motionen besvarad. 

Utdrag 
Kom munsty relsen 

Utdragsbestyrkande 

19 (30) 



§ 153 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Dnr2015/383 

Medborgarförslag om söndagsöppet på Återbruket-Returen 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/136/ 1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskotte t föreslår a tt kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att anse medborgarförslaget besva ra t. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemstä ller att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse medborgarförs laget besvarat. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l """''"'"y''"'' 

20 (30) 
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§ 154 

SALA 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Dnr 2015/427 

Medborgarförslag omenprocentsregeln för konstnärlig 
gestaltning av offentliga miljöer 

INLEDNING 
Gunnel Liljefors-Hoogers, konstnär KRO Västmanland, inkom 2015-05-18 med ru
bricerat medborgarförslag. Tillsammans med Gunnar Forsman, ordförande i 
KRO/KIF och Johnny Motton, ledamot i KRO/KIF föreslå r förs lagsställaren att en
procentsregeln för konstnä rlig gestaltning av offentliga miljöe r infö rs i Sala kom
mun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/137/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsso n (C) yrkar 
att led ningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemstä lle r att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse medborgarförs laget besvarat. 

Utdrag 
Ko mmunstyre lsen 

Utdragsbestyrkande 

21 (30) 
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§ 155 

SALA 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Medborgarförslag om Sala Sockenkyrkas runsten 

INLEDNING 

Dnr 2015/411 

Johan Pettersson inkom 2015-05-15 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsstäl
la ren föreslår att sockenkyrkans runsten omplaceras eller att en kopia på socken
kyrkans runsten ska placeras i pa rkmiljö. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/138/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsuts kottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att bifa lla medborgarförslaget 
att placera en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten i parkmiljö 

samt 

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

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall t ill Carola Gunnarsson yrkande med ti llägg 
dock under förutsättning av att runstenen finansieras av annan aktör än Sala kom
mun, 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslå r att kommunstyrelsen hemstä ller att kommunfullmäktige 
beslutar 
att bifa lla medborgarförslaget 

att placera en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten i parkmiljö, dock under förut
sättning av at t runstenen finansieras av annan aktör än Sala kommu n, 

samt 

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

Utdrag 
Kommunstyre lsen 

l """"''"y'''"'' 

22 (30) 
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§ 156 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Medborgarförslag om belysning på Rådhusfasaden 

INLEDNING 

Dnr 2015/829 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/139/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

a tt bifa lla medborgarförslaget 
a tt rådhusfasaden får belysn ing 

samt 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att bi falla medborgarförslaget 
att rådhusfasaden får belysning 

samt 

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

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l u"'"' b'"''"" '' 

23 (30) 
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§ 157 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Dnr 2016/70 

Medborgarförslag om att omdirigera tung och bullrande trafik till 
Salas ytterområden 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/140/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l U <d "''b'"''''"'' 

24 (30 ) 



§ 158 

l'""qfl 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Dnr 2016/99 

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

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/141/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
a tt ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l U <d" g>be<tv• k .o d' 

25 (30 ) 



§ 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Dnr2016/129 

Medborgarförslag om att stänga del av Ökebrogatan för genomfart 
av motorfordon 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/142/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föresl år att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

j U <d"'' b'""''" d' 

26 (30) 



l sALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

§ 160 

2016-08-02 

Dnr2016/347 

Medborgarförslag om kvälls och nattis för arbetande föräldrar 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/143/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledn ingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfu llmäk
tige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemstä ller att kommunfullmäktige 
beslutar 
a tt anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l U <d"'''""'''" d' 

27 (30) 



§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

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

INLEDNING 

Dnr 2016/710 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/144/1. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

28 (30) 
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§ 162 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LE DN l NGSUTS KOTT ET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Information/övriga frågor 
Per-Olov Rapp (S) ställ er fråga om påbö rjad om byggnation av lekplats på Mamre. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att bjuda in enhetschef fö r gata/park Marie-Anne Deleryd att informera om detta på 
ett ledningsutskott 

Utdragsbestyrkande 

29 (30) 



§ 163 Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-08-02 

Bilaga KS 2016/145/1, sammanställning av anmälningsärende n. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena t ill handlingarna. 

Utdragsbestyrka n de 

30(30) 


