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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Dnr 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" tillled
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 
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2012-12-18 

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

Justerandes sign 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (25) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsen :o förvaltning 

Ink. 2012 l 2 

Lärkans sportfält 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-08, § 247, att återremittera ärendet om 
bolagisering av Lärkans sportfält och försäljning av "Lärkans Sportfält AB" till 
ledningsutskottet för ytterligare beredning. 

I den allmänna debatten kring förslaget och de synpunkter som framförts från 
medborgare, skola och föreningsliv i Sala kommun framkommer det tydligt att det 
inte finns stöd för och därmed inte är aktuellt med att utreda en bolagisering och 
försäljning av Lärkanområdet 

Vad som nu snabbt behöver göras är att i dialog med föreningslivet se över de olika 
stegen och objekten i Vision Lärkan samt ta fram kostnadsbild och förslag till 
finansiering av dessa. Det behövs med andra ord en långsiktig strategisk plan för 
hela området som även inkluderar angränsande friluftsområden och hur det 
tillsammans kan bli ett attraktivt sportfälts- och friluftsområde. 

Den ekonomiska situationen gör att tydliga prioriteringar och investeringsbudgetar 
behöver upprättas. Närliggande prioriterade investeringar bör kunna tas med i 
Strategisk plan 2014-2016. Särskilda beslut kan behöva fattas under löpande 
arbetsår 2013. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ledningsutskottet besluta föreslå att 
kommunstyrelsen besluta 

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 
föreningslivet se över och de olika stegen och objekten i Vision Lärkan samt ta fram 
kostnadsbild och förslag till prioriterade objekt samt finansiering av dessa 

att redovisning av uppdraget sker till kommunstyrelsen senast 1 april 2013 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Ordförande kommunstyrelsen 

per -o lov. ra pp@sal a .se 


