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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

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

Christer Eriksson (C) 

Ulrika Spårebo (S) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Michael PB johansson (M) 

Lars Alderfors (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Ragge jagero (SD) 

ersätter Carola Gunnarsson (C) 

Kerstin O Ila Stahre, tf kommun chef 
Yvonne Fahlman, markingenjör 
Eva-Marie Larsson, planarkitekt 
Anna jägvald, planarkitekt 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Christofer Berg, enhetschef 
Roger Nilsson, tf enhetschef 
jill Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

sammanträdesdatum 

2012-09-11 
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Ordningsfråga ................... . . ..... 4 

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF . 

Upphävning av tomtindelningar inom Sala tätort; samråd. 

................. 5 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 och 13-15; antagande .... 
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§ 35 principbeslut gällande grund-grundsär-gymnasiesärelever som väljer skola j annan kommun.. .. ............... 8 

§ 36 Liv och rörelse j centrum - evenemangsstöd tm evenemanget "Jul-aktiviteter", 2012 . .. ............... 9 
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§ 38 

§ 39 

Anmälningsärenden ...................... ,., .................... . . .............. 11 

Sala Hockey; ekonomisk ersättning med anledning av utebIlven möjlighet till verksamhet under hösten 
2012... . ... <0 .. ., 12-13 

Utdragsbestyrkande 
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§ 31 

SALA 
KOMMUN 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

att följande ärende utgår ut dagens föredragningslista 

7 Delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning 

Ärendet återkommer vid ledningsutskottets sammanträde den 25 september 2012. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 32 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTfET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

Dnr 2012/236 

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF 

INLEDNING 
Sätra IF arrenderar sedan 1971 ett område för motions spår på fastigheten Sätra 2:7. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/180/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, mark 
Bilaga KS 2012/180/2, avtal 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2012/180/3, karta 

Yvonne Fahlman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att med Sätra IF teckna avtal om lägenhetsarrende för en tid av 15 år från 
2013-01-01 till 2027-12-31, samt 
att arrendeavtalet undertecknas av markingenjör Yvonne Fahlman på Samhälls
byggnadskontoret. 

Christer Eriksson (C), Daniel Ahlin (SBÄ) och Gunnel Söderström yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att med Sätra IF teckna avtal om lägenhetsarrende för en tid av 15 år från 
2013-01-01 till 2027-12-31, samt 

att arrendeavtalet undertecknas av markingenjör Yvonne Fahlman på Samhälls
byggnadskontoret. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 33 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

Dnr 2011/123 

Upphävning av tomtindelningar inom Sala tätort; samråd 

INLEDNING 
I Sala tätort finns flera fastighetsplaner och tomtindelningar som idag inte fyller 
någon funktion utan är ett hinder vid planering av nya detaljplaner och fastighets
bildningar. Enheten för planering och utveckling föreslår att de gamla fastighets
planerna och tomtindelningarna upphävs, Detaljplaneförslaget innebär att samt
liga tomtindelningar upphävs inom Sala tätort 

Beredning 
Bilaga KS 2012/177/1, samrådshandlingar 

Eva-Marie Larsson föredrar ärendet Yvonne Fahlman deltar vid ärendets behand
ling, 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att sända ut planförslaget på upphävande av tomtindelningar inom Sala tätort på 
samråd, 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att sända ut planförslaget på upphävande av tomtindelningar inom Sala tätort på 
samråd, 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, planering och utveckling 
Eva-Marie Larsson 
Yvonne Fahlman 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 34 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

Dnr 2010/60 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna 
Rådmannen 1-7,9-11 samt 13-15; antagande 

INLEDNING 
Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala intill Stora Torget och avgränsas av 
Kungsgatan i norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Bergsmansgatan 
i söder. 

För kvarteret Rådmannen gäller idag en stadsplan från 1914 som är inaktuell och 
mycket generell. Den beskriver inte bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och 
hur de kan skyddas. Planen visar inte heller någon tydlig inriktning för hur bebygg
elsen kan utvecklas i framtiden. Huvuddragen i detaljplaneförslaget är att tydliggöra 
hur handel och bostäder kan utvecklas inom kvarteren, samtidigt som bebyggelsens 
kulturhistoriska värden tas tillvara och skyddas. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/84/3, antagandehandlingar 

Anna jägvald föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna 
Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun. 

Peter Molin (M), Christer Eriksson (C), Daniel Ahlin (SBÄ) och Gunnel Söderström 
(V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna 
Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 35 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

Dnr 2012/245 

Principbeslut gällande grund-grundsär-gymnasiesärelever som 
väljer skola i annan kommun 

INLEDNING 
Enligt tidigare skollag var kommunen skyldig att anordna skolskjuts till skolor inom 
kommunen, för elever som uppfyllde kraven i kommunens riktlinjer för rätten till 
skolskjuts. Ny skollag trädde ikraft 2011-07 -30 och hemkommunen är nu skyldig att 
ordna kostnadsfri skolskjuts i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola från 
en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och till
baka om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skola än anvisad skola, i 
friskola eller som går i annan kommuns skola, utom i de fall skolskjuts kan anordnas 
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/178/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, planering och 
utveckling 

Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Beredning 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att rätten till skolskjuts föreligger ej, då utbyte av kommunkort grundskola till 
länskort krävs för genomförande av resan. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att rätten till skolskjuts föreligger ej, då utbyte av kommunkort grundskola till 
länskort krävs för genomförande av resan. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 36 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

Dnr 2012/230 

Liv och rörelse i centrum - evenemangsstöd till evenemanget 
"Julaktiviteter", 2012 

INLEDNING 
Svensk Handel/Satsa på Sala har inkommit med ansökan om evenemangsstöd upp
gående till 40.000 kronor för genomförandet av ovanstående evenemang. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/179/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning/medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2012/179/2, ansökan med underlag 

Christofer Berg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att lednings utskottet beslutar 
;m, i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2012/179/1, bevilja Svensk Handel/Satsa på 
Sala 40.000 kronor i evenemangsstöd till evenemanget "]ulaktiviteter", 2012. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

;m, i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2012/179/1, bevilja Svensk Handel/Satsa på 
Sala 40.000 kronor i evenemangsstöd till evenemanget "]ulaktiviteter", 2012. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning/medborgarkontoret, Christofer Berg 
ekonomikontoret, Mirjam Olsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

9 (13) 



§ 37 

Justerandes sign 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

Per-Olov Rapp (S) informerar om 

• Gåvor i samband med Vänortsföreningen Sala-Vändras 20-årsjubileum 

• "Privatsida" på företagstelefonen; beställning av aktivering av privatsida 
från SHE-telefoni via kod (e-post skickas för mer info) 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 38 

SALA 
KOMMUN 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

Bilaga KS 2012/181/1, sammanställning avanmälningsärenden 

BESLUT 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

Dnr 2012/95 

Sala Hockey; ekonomisk ersättning med anledning av utebliven 
möjlighet till verksamhet under hösten 2012 

INLEDNING 
Sala Hockey har kartlagt behov av extern is för att kunna upprätthålla verksamheten 
under tiden den nya ispisten byggs, samt beskriver i sin skrivelse de ekonomiska 
konsekvenser som uppstår då de inte kan bedriva träningsläger, missar nybörjar
rekryteringsdag samt uteblivna kioskintäkter. Även viss minskad sponsring och 
minskade publikintäkter påverkar ekonomin negativt. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/91/4, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning med underlag 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ansvarar för fakturor gällande buss och ishyra för Sala Hockeys A
lags träningar, max två tillfällen i veckan samt två träningsmatcher till och med 
2012-10-07, under förutsättning att Sala Hockeys A-lag är anmält till serie-spel, 
att Sala kommun ansvarar för fakturor gällande buss och ishyra för Sala Hockeys 
U 13 lags träningar, max ett tillfälle i veckan, samt två träningsmatcher till och med 
2012-10-07, under förutsättning att Sala Hockeys U13 är anmält till serie-spel, 
att Sala kommun ansvarar för fakturor gällande buss och ishyra för Sala Hockeys 
U10/Ull lags träningar, max ett tillfälle i veckan, samt en träningsmatch till och 
med 2012-10-07, under förutsättning att Sala Hockeys U10/Ull är anmält till 
seriespel, 
att Sala kommun inte debiterar ishyra för säsongen HT 2012, 40.000 kronor, samt 
att kostnaderna belastar kultur- och fritids enhetens budget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ansvarar för fakturor gällande buss och ishyra för Sala Hockeys A
lags träningar, max två tillfällen i veckan samt två träningsmatcher till och med 
2012-10-07, under förutsättning att Sala Hockeys A-lag är anmält till serie-spel, 

att Sala kommun ansvarar för fakturor gällande buss och ishyra för Sala Hockeys 
U13 lags träningar, max ett tillfälle i veckan, samt två träningsmatcher till och med 
2012-10-07, under förutsättning att Sala Hockeys U13 är anmält till seriespel, 

att Sala kommun ansvarar för fakturor gällande buss och ishyra för Sala Hockeys 
UIO/Ull lags träningar, max etttillfälle i veckan, samt en träningsmatch till och 
med 2012-10-07, under förutsättning att Sala Hockeys U10/Ull är anmält till 
seriespel, 

att Sala kommun inte debiterar ishyra för säsongen HT 2012, 40.000 kronor, samt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

att kostnaderna belastar kultur- och fritidsenhetens budget. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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