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Kommunfullmäktige 2016-11-28 

Fråga till ordförande i kultur och fritidsnämnden 

En ny hall på lärkan är uppe för behandling idag i och med att 
kommunfullmäktige behandlar budget för 2017. Att en ny hall ska 
byggas råder det politisk enighet om. Men för ett år sedan när vi 
behandlade budgeten för innevarande år det vill säga 2016 så 
vann Allians för Salas budgetförslag där Salas Bästa ingår. I den 
budgeten liksom även i vårt budgetförslag fanns det med att 
under 2016 påbörja projektering för vision Lärkan både när det 
gäller idrottshall och simhall. 
Idag behandlar vi budgeten för 2017 med verksamhetsplan 2018-
2019. 
Återigen finns det med pengar i Allians för Salas budget för 
projektering av en idrottshall på Lärkan för 2017. Det jag kan se är 
att ingenting hänt i frågan när det gäller idrottshall på Lärkan 
under 2016, utan man lägger återigen in pengar för 2017 för att 
påbörja projektering/bygganation av en idrottshall. Enligt min 
bedömning så har ett helt år gått förlorad utan att Allians för Sala 
agerat för att en idrottshall på Lärkan ska påbörjas. 

Minfråga till ordförande Per Larsson i Kultur och fritids 
nämnden är: 

Av vilken anledning har inte byggandet av en ny hall påbörjats 
under 2016? 

Sala 2016-11~22 

~~~OJVOQ 
Kristina Nyberg(S) 
Oppositionsledare Kultur och fritidsnämnden 
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MOTION 
Väckes av: Viktor Kärvinge (S) 

Motion om förenklad planprocess 
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Samhällsplanering innebär att planera och besluta om hur vårt lokalsamhälle 
skall utvecklas i framtiden. Det gäller både att hantera befintliga miljöer och 
skapa nya som ska fungera tillsammans med befintliga. 

Kommunfullmäktige ska besluta om detaljplaner av strategisk betydelse t.ex. 
översiktsplanen {ÖP) och övriga detaljplaner. Men oftast handlar dock 
planfrågorna om mycket små ändringar utan strategisk betydelse.- Hur högt får 
garaget vara? Och vilken del av tomten får bebyggas? 
Dessa frågor kunde med fördel avgöras av bygg- och miljönämnden. 
Förvåra invånare så väl företagare ska all kontakt/handläggning med kommunen 
vara enkel, effektiv och medborgarvänlig. Som det är idag så tar dessa "små" 
planändringar alldeles för lång tid då dessa går till kommunfullmäktige för slut 
behandling. 

Enligt 5 kap PBL kan kommunfullmäktige ge bygg- och miljönämnden ansvaret 
att anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
Genom att ge bygg- och miljönämnden ett utökat ansvar så kan 
handläggningstiderna minskas ordentligt. 

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur planförandet 
kan förenklas för en smidigare planprocess. 

Sala 2016-11-18 
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Viktor Kärvinge (S) 
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Kommunfullmäktige i Sala 

Fråga till Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande 

Bovlerans bostäder på Silvervallen håller på att färdigställas och snart är det dags för inflyttning för 
de som tecknat bostadskontrakt Det är positivt för Sala. 

Min undran är dock: 

l. Vad kommer att hända med det plank, förvaringsskjul mm som just nu förfular hela området (inte 
byggkåpor l) 

2. Kommer portalen att stå kvar, och om i så fall kommer, den att upprustas. Om inte kommer den 
att förflyttas till Lärkan eller någon annan plats? 

();{kiP.~ 
Per-Olov Rapp (s""(// 
Ledamot kommunfullmäktige Sala 


