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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-14 

Per-Olov Rapp (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 

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

Lars Alderfors (FP) 
Eva AxelssolI (KG) 
Ragge jagero (S D) 

Christofer Berg, enhetschef 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Göran Reierstam, konsult 
jan-Olof Friman, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, omvärldsanalytiker jtf chef Medborgarkontoret 
jane Allanson, personalchef 
Susanne Prokop, kommunarkivarie 
Anna Rydstedt, vikarierande kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-14 

Innehållsförteckning 

Justerandes sign 

§ 10 

§11 

§ 12 

§13 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

§ 17 

§ 18 

§ 19 

§ 20 

Ordningsfråga .................... . 

Reviderad Riktlinje avseende ansökan om kontantstöd till evenemang 

Ansökan om kontantstöd tilf evenemanget Företagsrock Sala 2012 .. 

Länsplan för Västmanland - utkast; yttrande ........ 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Sala kommun ... 

Detaljplan för Västermalm Villaområde i centrala Sala; antagande 

Finansiering av gata inklusive vändplan på Fridhem ..... 

Samordningsutredning av fastighetsverksamheten Sala kommun ... 

Västmanlands kommuner och landsting (VKL) - Enskild regional arkiwerksamhet; yttrande ... 

Ansökan från Arkiv Västmanland om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2013 ... 

Anmälningsärenden 

Utdragsbestyrkande 

..... 7 

,,,8 

",,,,,,,,9 

'" 10 

",,11 

"",,12 

. ..... 13 

....... 14 

3 (14) 



§ 10 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-14 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista: 

6 Avtal om övertagande av hemsjukvård - utkast; yttrande 

Utdragsbestyrkande 
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§11 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-14 

Dnr 2012/207 

Reviderad Riktlinje avseende ansökan om kontantstöd till 
evenemang 

INLEDNING 
Sala kommun har ambitionen att stödja evenemang av brett publikt allmänintresse 
som ger liv och rörelse i centrum och på landsbygden, som bidrar till och förstärker 
kommunens image samt stödjer kommunens utveckling som besöksort men också 
som plats för boende, studier och arbete. 

Förslag till reviderad riktlinje har tagits fram. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/157/1, reviderad riktlinje från kommunstyrelsens förvaltning. 

Christofer Berg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att införa förlustgaranti samt 
att ansökningsomgångar ändras från två till tre gånger per år. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla Carola Gunnarssons förslag gällande ändring avansökningsomgångar från 
två till tre gånger per år, i övrigt enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons 
yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderat förslag till Riktlinje avseende ansökan om kontantstöd till 
evenemang, Bilaga KS 2012/157/1 med ändringen att ändra ansökningsomgångar 
från två till tre gånger per år. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdrags best yrkande 
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§ 12 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-14 

Dnr 2012/202 

Ansökan om kontants tö d till evenemanget Företagsrock Sala 2012 

INLEDNING 
Företagarna Sala har inkommit med ansökan om evenemangsstöd uppgående till 
10000 kronor för genomförande av evenemanget "Företagsrock Sala 2012". 

Beredning 
Bilaga KS 2012/158/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 

Bilaga KS 2012/158/2, ansökan från Företagarna Sala. 

Christofer Berg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
a.tt lljtd härlVi.5ning till förvaltningens skrivelse} Bilaga K~ 2012/158/1-2, avslå. 
ansökan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att med hänvisning till förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2012/158/1-2, avslå 
ansökan. 

Utdrag 

Företagarna Sala 
Christofer Berg för kännedom 

j~' /1) ;/! l/I K' L_xf" - L, 

Utdrags bestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

§ 13 

Justerandes sign 

/;) 

JV 

2012-08-14 

Dnr 2012/143 

Länsplan för Västmanland - utkast; yttrande 

INLEDNING 
Länsstyrelsen och Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har översänt 
Länsplan för Västmanland - utkast till Sala kommun för yttrande. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/159/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 

Bilaga KS 2012/159/2, länsplan för Västmanland. 

Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att återremittera till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med ny 
kompletterad skrivelse utifrån dagens diskussion. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att återremittera till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med ny 
kompletterad skrivelse utifrån dagens diskussion. 

Utdrag 

Kristina Eriksson 

Utdrags best yrka nde 
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§ 14 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-14 

Dnr 2012/205 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Sala 
kommun 

INLEDNING 
Kommunens trafikförsörjningsprogram ska enligt Lag om kollektivtrafik vara 
upprättat senast 1 oktober 2012. Ansvarig nämnd för trafikförsörjningsprogrammet 
för färdtjänst och riksfärdtjänst är kommunstyrelsen i Sala kommun. 

För att följa lagstiftningen ska programmet minst omfatta 

Beskrivningar med omfattning av trafik 
Grunderna för prissättning 
Åtgärder för att skydda miljön. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/160/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 

Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Sala kommun, 
Bilaga KS 2012/160/1. 

HESLiJl 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Sala kommun, 
Bi!aga KS 2012/160/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

§ 15 

Justerandes sign 

2012-08-14 

Dnr 2011/19 

Detaljplan för Västermalm Villaområde i centrala Sala; antagande 

INLEDNING 
Västermalm är beläget ca 500 meter väster om Stora Torget. Området avgränsas av 
Ringgatan i söder, stadsparken i öster och Ekebygårdens äldreboende i norr. Inom 
planområdet ligger 25 privatägda villafastigheter med varierande storlek. 
Syftet med detaljplanearbetet är att se över möjligheten till utökade byggrätter för 
bostadsfastigheterna på Västermalm. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/65/4, antagandehandlingar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-15, § 132. 

Göran Reierstam föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Oiov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta detaljplan för Västermalm Villaområde i centrala Sala. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta detaljplan för Västermalm Villaområde i centrala Sala. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 
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§ 16 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-14 

Finansiering av gata inklusive vändplan på Fridhem 

INLEDNING 

Beredning 
Bilaga KS 2012/162/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2012/162/2, karta. 

Jan-Olof Friman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Dnr 2012/206 

att inom investeringsanslaget för gator och vägar prioritera anläggande av väg 
genom omdisponering inom befintliga objekt, samt 

att uppdra till tekniska kontoret att projektera och bygga gata inklusive vändplan i 
enlighet med Bilaga KS 2012/162/1-2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att inom investeringsanslaget för gator och vägar prioritera anläggande av väg 
genom omdisponering inom befintliga objekt, samt 

att uppdra till tekniska kontoret att projektera och bygga gata inklusive vändplan i 
enlighet med Bilaga KS 2012/162/1-2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 17 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-14 

Dnr 2011/128 

Samordningsutredning av fastighetsverksamheten Sala kommun 

INLEDNING 
Fasticon AB har på uppdrag av Sala kommun genomfört en samordningsutredning 
av fastighetsverksamheten, Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp. 
Uppdraget har varit att utföra en översyn och analys av den kommunala 
fastighetsförvaltningen och identifiera förbättringsmöjligheter och alternativa 
lösningar med avsikt att effektivisera den kommunala fastighetsförvaltningen och 
lokalförsörjningen. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/19/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2012/19/3, utredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-19, § 168. 

jan-Olof Friman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avsätta medel inom befintlig ram för inrättande av ny tjänst som lokalstrateg 
med placering i kommunchefens stab, 

att tillsätta en lokalbehovsutredning som ska redovisas senast tre månader efter att 
lokalstrategen tillträtt, 

att uppdra till kommunchefen att ta fram ett konkret förslag med syfte att Sala 
silvergruvas fastigheter överförs till Sala kommun och att turistverksamheten vid 
gruvan bildar nytt bolag, samt 

att efter redovisning av lokalbehovsutredningen ta ställning till övriga förslag i 
utredningen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta medel inom befintlig ram för inrättande av ny tjänst som lokalstrateg 
med placering i kommunchefens stab, 

att tillsätta en lokalbehovsutredning som ska redovisas senast tre månader efter att 
lokalstrategen tillträtt, 

att uppdra till kommunchefen att ta fram ett konkret förslag med syfte att Sala 
silvergruvas fastigheter överförs till Sala kommun och att turistverksamheten vid 
gruvan bildar nytt bolag, samt 

att efter redovisning av lokalbehovsutredningen ta ställning till övriga förslag i 
utredningen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdrags best yrkande 

11 (14) 



D SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

§ 18 

Justerandes sign 

2012-08-14 

Dnr 2012/154 

Västmanlands kommuner och landsting (VKL) - Enskild regional 
arkivverksamhet; yttrande 

INLEDNING 
Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har inkommit med ansökan om 
bidrag till Enskild regional arkivverksamhet för utökade lokal- och 
personalkostnader. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/163/1, protokollsutdrag VKL 
Bilaga KS 2012/163/2, protokollsutdrag VKL med kostnadsfördelning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att lednings utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
a1t avslå ansökan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

§ 19 

Justerandes sign 

2012-08-14 

Dnr 2012/160 

Ansökan från Arkiv Västmanland om ekonomiskt stöd för 
verksamhetsåret 2013 

INLEDNING 
Arkiv Västmanland har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för 
verksamhetsåret 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/164/1, ansökan 2012-06-27 från Arkiv Västmanland. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja bidrag på 25 000 kr till Arkiv Västmanland i verksamhetsbidrag för år 
2013. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja bidrag på 25 000 kr till Arkiv Västmanland i verksamhetsbidrag för år 
2013. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 
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-SALA 
~ KOMMUN 

§ 20 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-14 

Bilaga KS 2012/165/1, sammanställning avanmälningsärenden. 

BESLUT 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

14 (14) 


