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N ärvaralista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Per-Olov Rapp (S) 
Glenn Andersson (S) 
Ulrika Spårebo (S) 
Peter Molin (M) 

Christer Eriksson (C) 

Amanda Lindblad (S) 
Bo Kihlström (S) 
Monica Fahrman (MP) 
Michael PB Johansson (M) 

ersätter Carola Gunnarsson (C) 

Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Ragge jagera (SD) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 

kl13.30-15.45 

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Anette Häggqvist, verksamhetsledare 
Anne-Marie Skölin, enhetschef 
Madelene Funseth, deltagare i projekt Samordningsteam Sala 
Karin Karlsson, ledamot samordningsförbundet 
L-G Nilsson, marknadsanalytiker 
Petra jablonski, kulturentreprenör 
Göran Reierstam, projektledare 
Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Eva- Marie Larsson, planarkitekt 
Roger Nilsson, tf enhetschef 
Marie Öhlund, nämndsekreterare 
)il! Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

KOMMUN Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2013-01-29 

Innehållsförteckning 
§ 8 Ordningsfråga.. . ........ 4 

§ 9 Norra Västmanlands Samordningsförbund/Samordningsteam Sala; information. . ......... 5 

§lO styrgruppen för nytt kulturhus i sala; slutrapport. .. ........ 6 

§ 11 Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt avgift för tillfälligt boende i 
Motivationsboende.. .. ........ 7 

§ 12 Del av stadsparken, Kristina 4:11; ansökan om detaljplaneupp-drag. . ......... 8 

§ 13 Genomgång och prioriteringar av detaljplaner våren 2013 ... . 9 

§ 14 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15; 
information. .. ..... 10 

§ 15 Landstingets hjälpmedelscentrum; förslag till verksamhet och budget 2013.. . ...... 11 

§ 16 Verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen/kommun-styrelsens förvaltning; begäran om 
tilläggsbudget i 2013 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringarfrån verksamhetsåret 

§ 17 

§ 18 

§ 19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

2013.. .. ..... 12 

Redovisning av intern kontroll 2012 för kommunstyrelsens förvaltning .. 

Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning. 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; arrangemang av barnteater ... 

Motion om att göra ö s by Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum .... 

Motion om politiska ungdomsförbunds möjligheter att verka på sala kommuns gymnasieskolor .. 

Motion om att förbättra förutsättningarna för bredband genom samordning .. 

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda ... 

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland. 

Medborgarförslag om ungdomsgård i Ransta .. 

Anmälningsärenden .. 

Information .. 

Ut d ra g s bestyrka n d e 

....... 13 

...... 14 

....... 15 

....... 16 

....... 17 

....... 18 

....... 19 

....... 20 

....... 21 

....... 22 

...... 23 
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§8 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOI<OLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

att följande ärenden utgår ur dagens föredragningslista: 

4 Avgifter för sammanboende vid särskilt boende i enlighet med parboende
aranti 

(ärendet ingår istället i ärendepunkt 3, som får ändrad rubrik, enligt 
följande: Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt 
avgift för tillfälligt boende i MotivationsboendeJ 

5 Uthållig kommun: lägesrapport, 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista: 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen: information 

Redovisning av intern kontroll 2012 för kommunstyrelsens förvaltning 

Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning 

samt 
att följande ärenden tas med under punkten Information 

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2014-2016 

Ut d ra g s bestyrkan de 
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§9 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Norra Västmanlands Samordningsförbund/Samordningsteam 
Sala; information 

INLEDNING 
Anette Häggqvist, verksamhetsledare för Samordningsteam Sala, och Anne-Marie 
Skölin, enhetschef informerar om verksamheten. Vid informationen deltar även 
Madelene Funseth som berättar om hur hon utvecklats genom att delta i projektet. 

Karin Karlsson, ledamot i samordningförbundet, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Samordningsteam Sala, Anette Häggqvist 
Anne-Marie Skölin 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammantradesdatum 

2013-01-29 

styrgruppen för nytt kulturhus i Sala; slutrapport 

INLEDNING 

Dnr 2011/14 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-10, § 26, att avveckla styrgruppen för nytt 
kulturhus från och med 2013-01-31 samt att ledningsutskottet övertar styrgrupp
ens fortsatta arbete. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/10/3, PM- slutredovisning kulturhusprojekt för nedlagt arbete 
2011-2012 

L-G Nilsson, marknadsanalytiker, presenterar sin analys för nytt kulturhus i Sala. 
Petra jablonski, kulturentreprenör, och Göran Reierstam, projektledare, deltar vid 
föredragningen. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna analys och slutrapport till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna analys och slutrapport till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Ut d ra gsbesty rka n d e 
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§ 11 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2012/408 

Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt 
avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende 

INLEDNING 
Förslag till nya avgifter inför 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/13/1, VON§ 143 med yttrande 
Bilaga KS 2013/13/2, avgifter 

Klas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa avgifterna för medboende i enlighet med parboendegaranti, att gälla 
från och med den 2013-03-01, 
att fastställa avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende till165 kr/dygn, att 
gälla från och med den 2013-03-01, samt 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om årligt omräkning i 
relation till den förändring av prisbasbeloppet som sker. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att fastställa avgifterna för medboende i enlighet med parboendegaranti, att gälla 
från och med den 2013-03-01, 

att fastställa avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende till 165 kr j dygn, att 
gälla från och med den 2013-03-01, samt 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om årligt omräkning i 
relation till den förändring av prisbasbeloppet som sker. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2013/39 

Del av stadsparken, Kristina 4:11; ansökan om detaljplaneupp
drag 

INLEDNING 
Syftet med en ny detaljplan är en utveckling av stadsparken, i anslutning till lek
parken, för att ge möjlighet att bygga serveringsbyggnad och parkering samt om
gestaltning av Ekebygatans utformning med mera. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/14/1, ansökan om detaljplaneuppdrag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta detaljplan för del av stadsparken, Kristina 4:11, för att möjliggöra byggna
tion av servicebyggnad, parkering och omgestaltning av Ekebygatan med mera. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta detaljplan för del av stadsparken, Kristina 4:11, för att möjliggöra byggna
tion av service byggnad, parkering och omgestaltning av Ekebygatan med mera. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling, Eva-Marie Larsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkand e 
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§ 13 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2013/39 

Genomgång och prioriteringar av detaljplaner våren 2013 

INLEDNING 
Genomgång av aktuella detaljplaneuppdrag för planering av planverksamheten samt 
prioritering av detaljplaner. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/15/1, skrivelse 2013-01-03 från samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

Eva-Marie Larsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n de 
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§ 14 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNJNGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2010/60 

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

INLEDNING 
Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Rådmannen 2012-10-29, § 
112. Därefter har Länsstyrelsen beslutat 2012-11-21, enligt 12 kap 2 § ÄPBÖ, att ta 
upp kommunens beslut att anta detaljplanen för kvarteret Rådmannen till prövning. 

Länsstyrelsen har efter intern prövning kommit fram till att nämnda detaljplan 
kommer att bli föremål för ett beslut om upphävande. Det är omständigheter kring 
fastigheten Rådmannen 6 som motiverat det kommande beslutet. Möjlighet finns att 
avgränsa uppbävandet till del av den antagna detaljplanen, det vill säga den del som 
omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 § PBL. Det enda alternativet till detta är att 
detaljplanen upphävs i sin helhet. 

Beredning 
Eva-Marie Larsson informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att i yttrande till Länsstyrelsen meddela att Sala kommun godkänner att detalj
planen kan upphävas till den del som omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 §P BL. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att i yttrande till Länsstyrelsen meddela att Sala kommun godkänner att detalj
planen kan upphävas till den del som omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 §P BL. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 15 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

D nr 2013/35 

Landstingets hjälpmedelscentrum; förslag till verksamhet och 
budget 2013 

INLEDNING 
Gemensamma nämnden beslutade 2012-12-14 att rekommendera huvudmännen att 
fastställa föreliggande förslag till verksamhet och budget för 2013 för landstingets 
hjälpmedelscentrum 

Beredning 
Bilaga KS 2013/18/1, skrivelse från LandstingetVästmanland 2013-01-17 med 
underlag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för Lands
tingets hjälpmedelscentrum 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för 
Landstingets hjälpmedelscentrum. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 16 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

D nr 

Verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen/kommun
styrelsens förvaltning och överförmyndare, begäran om tilläggs
budget i 2013 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, 
investeringar från verksamhetsåret 2013 
Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/26/1, verksamhetsberättelse 2012, kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/26/2, verksamhetsberättelse 2012, överförmyndare 
Bilaga KS 2013/26/3, begäran om tilläggsbudget i 2013 års driftanslag 
Bilaga KS 2013/26/4, begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhets
året 2012 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning, 
att godkänna verksamhetsberättelse 2012 för överförmyndare, 
att överlämna verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning och 
överförmyndare till bokslutsberedningen, 
att överlämna begäran om tilläggsbudget 2013 års driftanslag, Bilaga KS 2013/26/3, 
till kommunstyrelsen för beslut, samt 
att överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 2013, 
Bilaga KS 2013/26/4, till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning, 

att fastställa verksamhetsberättelse 2012 för överförmyndare, 

att överlämna verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning och 
överförmyndare till bokslutsberedningen, 

att överlämna begäran om tilläggsbudget 2013 års driftanslag, Bilaga KS 2013/26/3, 
till kommunstyrelsen för beslut, samt 

att överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 2013, 
Bilaga KS 2013/26/4, till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 17 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2012/18 

Redovisning av intern kontroll 2012 för kommunstyrelsens 
förvaltning 
Beredning 
Bilaga KS 2013/27/1, skrivelse 2013-01-22 från kommunstyrelsens förvaltning 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna genomförd intern kontroll för 2012 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna genomförd intern kontroll för 2012 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n de 
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§ 18 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning 

INLEDNING 

D nr 

Förslag till intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning enligt bilaga. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/28/1, skrivelse 2013-01-22 från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/28/2, förslag till intern kontrollplan 2013 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med Bilaga KS 2013/28/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med Bilaga KS 2013/28/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n d e 
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§ 19 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr Dnr 2013/8 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; arrangemang av 
barnteater 

INLEDNING 
Ranstaby fritidsförening ansöker om 1.SOO kronor i förlustgaranti för arrangerande 
av barnteater från Sår, "Lill-Zlatan och morbror Raring" 2013-02-10. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/17/1, skrivelse 2013-01-04 från kultur och fritidsenheten 
Bilaga KS 2013/17/2, ansökan 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt l.SOO kronor i förlustgaranti för arrangerande av barnteater 
från Sår, "Lill-Zlatan och morbror Raring", 2013-02-10. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna maximalt 1.SOO kronor i förlustgaranti för arrangerande av barnteater 
från Sår, "Lill-Zlatan och morbror Raring", 2013-02-10. 

Utdrag 

kultur- och fritidsenheten, Roger Nilsson 

EXf? 13o;~3c:J 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 20 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

D nr 2012/191 

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt 
kunskapscentrum 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C) och Anna Giller
blad (C) har den 24 juli 2012 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna 
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samarbete med 
bildnings- och lärandenämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan 
för hur Ösby Naturbruksgymnasium ska kunna utvecklas till ett Grönt kompetens
centrum, där långsiktig hållbar utveckling är ledstjärnan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/19/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/19/2, BLN § 29 yttrande 
Bilaga KS 2013/19/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOI<OLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

KOMMUN Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2012/41 

§ 21 Motion om politiska ungdomsförbunds möjligheter att verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M), Emil Klingström (M) och Mathias Goldkuhl (M) har den 20 
februari 2012 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kom
munfullmäktige beslutar att tillåta att politiska ungdomsförbund att fritt verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/20/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/20/2, UAN § 36 yttrande 
Bilaga KS 2013/20/3, demokratiberedningen yttrande 
Bilaga KS 2013/20/4, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att bildnings- och lärandenämnden tar fram en strategi och handlingsplan för de 
politiska partiernas deltagande i skolan, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med följande tilläggsyrkande 
att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att delta i framtagandet av 
strategin. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Peter Molins tilläggsyrkan de. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att bildnings- och lärandenämnden tar fram en strategi och handlingsplan för de 
politiska partiernas deltagande i skolan, 

att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att delta i framtagandet av 
strategin, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 (23) 



§ 22 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2012/188 

Motion om att förbättra förutsättningarna för bredband genom 
samordning 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) har den 19 juli 2012 inkommit 
med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur förutsättningarna för bred
bandsutbyggnad kan förbättras genom samordning av utbyggnad av bredband med 
annan infrastruktur för bland annat vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/21/1, TFU § 15 yttrande 
Bilaga KS 2013/21/2, motion 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/21/3, motionssvar 2013-01-18 från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för samordning av 
nedläggning av bredband och annan infrastrukturutbyggande, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för samordning av 
nedläggning av bredband och annan infrastrukturutbyggande, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

18 (23) 



§ 23 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2011/289 

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal 
digital agenda 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström (C), Anders Westin 
(C), GustafEriksson (C), Mikael Jonsson (C), Maila Pettersson (C), Hans Johansson 
(C), Christer Gustafsson (C) och Kerstin Larsson (C) inkom den 22 november 2011 
med rubricerade motion om framtagande av en kommunal bredbansstrategi. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/22/1, motion 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/22/2, motionssvar 2013-01-17 från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen/medborgarkontoret att ta fram en kommunal 
bredbandsstrategi för fastställande av kommunfullmäktige senast 2013-06-30, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen/medborgarkontoret att ta fram en kommunal 
bredbandsstrategi för fastställande av kommunfullmäktige senast 2013-06-30, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n de 

19 (23) 



§ 24 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2012/331 

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M), Pernilla Johansson (M), Allan Westin (M), 
Andreas Weiborn (M), Michael PB Johansson och Matthias Goldkuhl (M) inkom den 
29 oktober med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska 
stödja organisationen Ung Företagsamhet med 2 kronor per kommuninvånare. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/23/1, yttrande 2012-11-06 från kommunchefen 
Bilaga KS 2013/23/2, motion 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/23/3, motionssvar 2013-01-15 från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att ställa sig positiv till Ung Företagsverksamhet och projektet Krafttaget, 
att anvisa två kronor per invånare, ca 43.000 kronor, för 2013 för att stödja 
organisationen Ung Företagsamhet, 
att kostnaden år 2013 täcks ur eget kapital, 
.il.!1 finansiering för åren 2014-2015 behandlas i Strategisk Plan 2014-2016, 
samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att ställa sig positiv till Ung Företagsverksamhet och projektet Krafttaget, 

att anvisa två kronor per invånare, ca 43.000 kronor, för år 2013 för att stödja 
organisationen Ung Företagsamhet, 

att kostnaden år 2013 täcks ur eget kapital, 

att finansiering för åren 2014-2015 behandlas i strategisk Plan 2014-2016, 
samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

20 (23) 



§ 25 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Medborgarförslag om ungdomsgård i Ransta 

INLEDNING 

Dnr 2012/111 

Mikael Jonsson har den 10 maj 2012 inkommit med rubricerade medborgar-
förslag. Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att Ranstas ungdomar 
behöver en ungdomsgård, placeradiRansta Nästas bygdegård. Förslagsställaren 
beskriver de utmaningar som föreningen står inför, hur aktiviteter ska kunna skapas 
i ändamålsenliga utrymmen för ungdomarna och hur det ska hanteras då lokalen för 
detta kräver renovering för att inte förfalla. Bland annat krävs isolering och lagning 
av lokalens vindsutrymme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/24/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/24/2, KU § 40 med yttrande 
Bilaga KS 2013/24/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Ut d ra g s b estyrka n d e 

21 (23) 



§ 26 

SALA 
KOMMUN 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Bilaga KS 2013/25/1, sammanställning anmälningsärenden 

Följande ärende kompletteras sammanställningen av anmälningsärenden: 

Yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, Hanna Andersson, 

till Avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling, Konkurrensverket, avseende 

avtal tecknade mellan Sala kommun och Vafab Miljö AB. 

Per-Olov Rapp (S) informerar om ärendet. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n de 

22 (23) 



§ 27 

SALA 
KOMMUN 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-01-29 

Dnr 2013/24 
Dnr 2012/385 

Kerstin Olla Stahre informerar om reviderad delegationsordning för kommun
styrelsen. Ärendet är ej färdigberett och återkommer vid ledningsutskottets 
sammanträde längre fram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Per-Olov Rapp (S) informerar om gemensamma planeringsförutsättningar 2014-
2016, hur EU2020 Europas strategi för tillväxt ska beaktas och hanteras under 
arbete med att ta fram strategisk plan med mera. 
Ärendet återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

an lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

23 (23) 


