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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 

Amanda Lindblad (S) 

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

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

ersätter Glenn Andersson (S) 

kl13.30-16.25 

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 
Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret 
Lennart Björk, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Margaretha Furenmo, administrativ chef 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Pelle Johansson, informatör 
Christofer Berg, enhetschef 
Per Skog, säkerhetsansvarig 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Jill Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrka n de 

2 (16) 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Innehållsförteckning 
§ 103 Ordningsfråga., ..... ., .................................................. ., .............. ., ................ ., .................................................... 4 

§ 104 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi ..................... ., ............................................................. 5 

§ 105 Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning ........................................................................................................... 6 

§ 106 Mer Koll; information ..................................................................................................................................... 7 

§ 107 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§ 111 

§ 112 

Reviderat trafikförsörjningsprogram; information ... .8 

E-tjänster på Sala kommuns hemsida; information .. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun .. 

.............................................................. 9 

Detaljplan för del av fastigheten Kristina 4:15, Bryggeriet; planuppdrag .. 

Detaljplan för del av fastigheten Verdandi 20; planuppdrag .. 

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling 

. 10 

..................... 11 

. 12 

...... 13 

§ 113 Medborgarförslag om maten i Sala kommun ............................................................................................. 14 

§ 114 

§ 115 

Information .. 

Anmälningsärenden .. 

.... 15 

.......................................................... 16 

Utdragsbestyrkande 

3 (16) 



§ 103 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista 

2 Tekniska kontoret; omdisponering av medel i investeringsbudget 

Utdragsbestyrkande 

4 (16) 



§ 104 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Månadsuppföljning mars 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/40/4, månadsuppföljning 

Dnr 2013/85 

Inger Lindström föredrar ärendet. Lennart Björk och Margaretha Furenrna deltar 
vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, att tilllednings
utskottet den 7 maj redovisa åtgärder för att komma i ekonomisk balans, samt 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, att tilllednings
utskottet den 7 maj redovisa åtgärder för att komma i ekonomisk balans, samt 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 
Inger Lindström 

,r; 1 L;P 
:::. / J!/ 

Utdragsbestyrkande 

5 (16) 



§ 105 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 

INLEDNING 
Förslag till ny taxa, att gälla från 2013-07-01. 

Beredning 

Dnr 2013/160 

Bilaga KS 2013/98/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/98/2, förslagtill taxa 

Margaretha Furenmo föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (s) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/98/2, fastställa taxa för 
sop-, slam- och latrin hämtning, att gälla från och med 2013-07-01, samt 
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig justering av avgifterna enligt 
gällande avfallsindex A121-4, basmånad oktober 2012. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/98/2, fastställa taxa för 
sop-, slam- och latrinhämtning, att gälla från och med 2013-07-01, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig justering av avgifterna enligt 
gällande avfallsindex A121-4, basmånad oktober 2012. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6 (16) 



§ 106 

Justerandes sign 

Mer Koll; information 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Bilaga KS 2013/99/1, Mer Koll, arbetsmodell starka stråk 
Bilaga KS 2013/99/2, jämförelse av antal turer per linje skoldagar 

Dnr 2010/74 

Bilaga KS 2013/99/3, färdtjänst/riksfärdtjänst-utredningar 2009-2012 

Kristina Eriksson informerar. 

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

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

7 (16) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 107 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Reviderat trafikförsörjningsprogram; information 
INLEDNING 

Information inför kommande upptaktsmöte om reviderat trafikförsörjnings
program, 

Beredning 
Kristina Eriksson informerar. 

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

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrka n de 

8 (16} 

D nr 



§ 108 

Justerandes sign 

l~ 
f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

E-tjänster på Sala kommuns hemsida; information 

INLEDNING 
Information om Självservice på Sala kommuns hemsida. 

Beredning 
Pelle Johansson informerar. 

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

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

9 (16) 



§ 109 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

D nr 2013/164 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun 

INLEDNING 
Förslag till ändrade lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/100/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/100/2, förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala 

Per Skog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
i!ll, i enlighet med förvaltningens förslag, Reviderad Bilaga KS 2013/100/2, fast
ställa Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun, att gälla från och med 
2013-07-01. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

illt i enlighet med förvaltningens förslag, Reviderad Bilaga KS 2013/100/2, fast
ställa Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun, att gälla från och med 
2013-07-01. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

10 {16) 



§ 110 

l Justerandes slgn 

IPt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Dnr 2008/26 

Detaljplan för del av fastigheten Kristina 4:15, Bryggeriet; 
planuppdrag 

INLEDNING 
Förfrågan om planuppdrag har inkommit. Två alternativa områden -ett på området 
Bryggeriet och ett på området vid Kungsängsgymnasiet-har framtagits. Syftet 
med detaljplanen för del av fastigheten Kristina 4:15, på området Bryggeriet, är 
att anlägga en vårdcentral inom gångavstånd från centrum i Sala tätort, med en 
lokalisering i annat väderstreck än den befintliga vårdcentralen på lasarettsom
rådet Byggnaden beräknas till ca 700-1000 kvm och tomten är ca 3000 kvm. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/101/1, ansökan om planuppdrag 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta detaljplan för del av fastigheten Kristina 4:15 för att se över möjligheten att 
tillskapa en vårdcentral inom fastigheten. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta detaljplan för del av fastigheten Kristina 4:15 för att se över möjligheten att 
tillskapa en vårdcentral inom fastigheten. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

l Utdragsbestyrkande 

11 (16) 



§ 111 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Dnr 2013/163 

Detaljplan för del av fastigheten Verdandi 20; planuppdrag 

INLEDNING 
Förfrågan om planuppdrag har inkommit. Två alternativa områden -ett på området 
Bryggeriet och ett på området vid Kungsängsgymnasiet-har framtagits. Syftet med 
detaljplanen för del av fastigheten Verdandi 20, på Kungsängsgymnasiets område, är 
att anlägga en vårdcentral inom gångavstånd från centrum i Sala tätort, med en loka
lisering i annat väderstreck än den befintliga vårdcentralen på lasarettsområdet 
Byggnaden beräknas till ca 700-1000 kvm och tomten är ca 3000 kvm. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/102/1, ansökan om planuppdrag 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta detaljplan för del av fastigheten Verdandi 20 för att se över möjligheten att 
tillskapa en vårdcentral inom fastigheten. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta detaljplan för del av fastigheten Verdandi 20 för att se över möjligheten att 
tillskapa en vårdcentral inom fastigheten. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

l Utdragsbestyrkande 

12 (16} 
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SALA 
KOMMUN 

§ 112 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Motion om Iaddstolpar för hållbar utveckling 

INLEDNING 

Dnr 2012/333 

Motion från Erik Åberg (MP). Motionären föreslår att Sala kommun ska sätta upp 
laddstolpar på lämpliga platser, som vid parkeringar eller rastplatsen vid Evelund. 
Elen i stolparna ska levereras från förnyelsebar energi, förslagsvis endast från sol el. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/103/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/103/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, informations
enheten 
Bilaga KS 2013/103/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att undersöka hur laddstolpar kan 
placeras i Sala kommun och som är helt publika, 
att redovisa investerings- och driftkostnader för detta, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att undersöka hur laddstolpar kan 
placeras i Sala kommun och som är helt publika, 

att redovisa investerings- och driftkostnader för detta, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

13 (16) 



§ 113 

l Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Medborgarförslag om maten i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2012/406 

Medborgarförslag från Sarah Svensson. Förslagsställaren tar i sitt medborgarförslag 
upp frågan om att kostenheten i Sala kommun serverar mat som transporterats 
långt innan den tillagas och serveras i skola och äldreomsorg och föreslår att Sala 
kommun utreder inköpen av råvaror till kosten h eten. Förslagsställaren påpekar 
också att kostenheten bör se över hur mycket mat som slängs bort. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/104/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/104/1, yttrande från tekniska kontoret, kostenheten 
Bilaga KS 2013/104/3, 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 

Utdragsbestyrkande 

14 (16) 
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§ 114 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Per-Olov Rapp (S) informerar om 

• Extra kommunstyrelsesammanträde kommer att äga rum den 29 april 
kl 18.00. Kallelse skickas senare i veckan. 

Ulrika Spårebo (S) informerar om 

• Strejkvarsel29 april 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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~SALA 
KOMMUN 

§ 115 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-16 

Bilaga KS 2013/105/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

16 (16) 


