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~ndessign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

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

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

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

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 

kll3.30-15.30 

Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Eva-Marie Larsson, planarkitekt 
Karin Nyberg, planarkitekt 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Inger Lindström, controller 
Lennart Björk, ekonomichef 
jill Roos, kommunsekreterare 

l Utdragsbestyrkande 
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§ 37 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

Inrättande av ett nytt kultur- och fritidskontor 

INLEDNING 
Förslag om att ett gemensamt kultur- och fritidskontor inrättas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

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

Dnr 2013/83 

illt i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/41/1, inrätta ett nytt 
kultur-och fritidskontor, samt 
att externrekrytering av kontorschef påbörjas. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/41/1, inrätta ett nytt 
kultur-och fritidskontor, samt 

att externrekrytering av kontorschef påbörjas. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 38 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

Genomgång av detaljplaner 2013 

INLEDNING 

Dnr 2013/39 

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 
Reviderad Bilaga KS 2013/15/1 

Eva-Marie Larsson föredrar ärendet. Vid ärendets behandling deltar även Karin Ny
berg och Sofia Elrud. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna förvaltningens reviderade förslag, reviderad Bilaga KS 2013/15/1, 
samt 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna förvaltningens reviderade förslag, reviderad Bilaga KS 2013/15/1, 
samt 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

samhällbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

6;) l3 t)lj (] 

Utdragsbestyrkande 
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§ 39 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

D nr 2012/377 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti, Panikteaterns 
föreställning "Tid för avgång- en skenbar komedi" 

INLEDNING 
Ranstaby fritidsförening ansöker om 3.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande 
av Panikteaterns föreställning "Tid för avgång- en skenbar komedi" den 17 mars 
2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/42/1, yttrande från kultur- och fritidsenheten 
Bilaga KS 2013/42/2, ansökan 

Silvana Enelo-janssonföredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att tillstyrka ansökan från Ranstaby fritidsförening om förlustgaranti, maximalt 
3.000 kronor, för arrangerande av Panikteaterns föreställning "Tid för avgång- en 
skenbar komedi" den17mars 2013. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att tillstyrka ansökan från Ranstaby fritidsförening om förlustgaranti, maximalt 
3.000 kronor, för arrangerande av Panikteaterns föreställning "Tid för avgång- en 
skenbar komedi" den17mars 2013. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidsenheten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 40 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

Dnr 2013/7 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti, utdelning av 
Agw§lipris 

INLEDNING 
Föreningen Agnelimuseets Vänner ansöker om 25.000 kronor i förlustbidrag i 
samband med utdelandet av ett Agnelipris lördagen den 1 juni 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/43/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/42/2, ansökan 

Silvana Enelo-Janssan föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att tillstyrka ansökan från Agnelimuseets vänner om förlustgaranti, 25.000 kronor, i 
samband med utdelande av ett Agnelipris den 1 juni 2013. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att tillstyrka ansökan från Agnelimuseets vänner om förlustgaranti, 25.000 kronor, i 
samband med utdelande av ett Agnelipris den 1 juni 2013. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidsenheten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 41 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

Dnr 2010/21 

Remiss från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt 
om förslag till arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor 
samt behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 

INLEDNING 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har för samråd översänt 
Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor samt Behovs
bedömning av miljökonsekvensbeskrivning. Remissen berör i första hand hur 
arbetet ska utföras hos Vattenmyndigheten och om det finns ytterligare frågor 
som behöver beaktas i Vattenmyndighetens arbete. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/38/1, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 
Bilaga KS 2013/38/2, missiv från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vatten
distrikt 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vatten
distrikt. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vatten
distrikt. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

Dnr 2010/97 

Remiss från Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt om 
förslag till arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor samt 
behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 

INLEDNING 
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har för samråd översänt Arbets
program med tidtabell och översikt av väsentliga frågor samt Behovsbedömning av 
miljökonsekvensbeskrivning. Remissen berör i första hand hur arbetet ska utföras 
hos Vattenmyndigheten och om det finns ytterligare frågor som behöver beaktas i 
Vattenmyndighetens arbete. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/39/1, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 
Bilaga KS 2013/389/2, missiv från Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 43 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

Dnr 2012/410 
Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till änd
ringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting; ytt
rande 

INLEDNING 
Syftet med förslaget är att minska inkomstutjämningens eventuella effekter på till
växten genom att reducera marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och 
landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/46/1, yttrande från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/46/2, remiss från Finansdepartementet 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka förslaget då det i huvudsak överensstämmer med Utjämningskommit
tens förslag, 
att ställa sig bakom förslag till skrivelse daterad 2013-02-14, Bilaga KS 2013/46/1, 
samt 
att översända den som Sala kommuns remissvar till Finansdepartementet 

Ca ro la Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka förslaget då det i huvudsak överensstämmer med Utjämningskommit
tens förslag, 

att ställa sig bakom förslag till skrivelse daterad 2013-02-14, Bilaga KS 2013/46/1, 
samt 

att översända den som Sala kommuns remissvar till Finansdepartementet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 44 

SALA 
KOMMUN 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

Bilaga KS 2013/44/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 45 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-19 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning januari 2013. 

Beredning 

Dnr 2013/85 

Bilaga KS 2013/40/1, sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget, avvikelse 
Investeringsbudget samt resultaträkning 

Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/40/2, ny resultaträkning- justerad med skatteprognos enligt 
cirkulär 13:6 samt beslutade TA 

Inger Lindström föredrar ny resultaträkning. Lennart Björk deltar vid ärendets 
behandling. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka n de 
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