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~SALA 
KOMMUN 

N ärvaralista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

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

Amanda Lindblad (S) 

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

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

jenny Nolhage, kommunchef 

kl13.30-14.50, § 220-223 

ersätter Ulrika Spåreho (S) § 224-229 

Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Magnus Höglund, konsult Tengbom 
Eleonore Albenius, konsult Tengbom 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Roger Nilsson, chefför kultur- och fritidskontoret 
Åsa Eriksson, enhetschef, lokalförvaltarna 
j iii Ro os, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrka n de 
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fjsALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Resecentrum i Sala; information .. 

Omdisponering av medel i investeringsbudgeL 

.. .. 4 

.... 5 
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§ 222 
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§ 224 

§ 225 
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Eventuell om-och tillbyggnad i syfte att tillskapa ett kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen .......................... 6 

Vision Lärkan; revidering 

Sala Konstförening/Aguelimuseets lokaler ..................... .. 

Detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Haga berg, fastigheten Trädgården 4; antagande .. 

Detaljplan för kvarteret Kaplanen; samråd 

Detaljplan förfastigheten Gillet 6, centrala Sala; planuppdrag .. 

Information .. 

Anmälningsärenden ..... 

Utdragsbestyrkande 

.... 7 
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'"l" O:L"L'i~S'J SALA 
KOMMUN 

§ 220 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Resecentrum i Sala; information 

INLEDNING 
Presentation av utformning av Resecentrum i Sala. 

Beredning 

Dnr 2011/245 

Konsulterna Magnus Höglund och Eleonore Albenius från Tengbom informerar om 
planering och utformning av stationsområdet. Sofia Elrud deltar vid ärendets be
handling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att ärendet återkommer vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 
kommunstyrelsen 

t:xp l5 n;e 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 221 

Justerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Omdisponering av medel i investeringsbudget 

INLEDNING 

Dnr 2013/339 

InvesteringsprojektARV Sala nya inloppspumpar har enligt plan anvisade 
investeringsmedel 2014. På grund av akut behov av byte av pumpar begärs 
omdisponering av medel inom VA-programmet under 2013. Utrymme för om
disponering av 175 tkr finns på investeringsprojekt VA-saneringsprogram. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/209/, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att omdisponera 175 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3261 VA
saneringsprogram, budget 4. 796 tkr, till projekt ARV Sala nya inloppspumpar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att omdisponera 175 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3261 VA
saneringsprogram, budget 4. 796 tkr, till projekt ARV Sala nya inloppspumpar 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 222 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

D nr 2011/14 

Eventuell om-och tillbyggnad i syfte att tillskapa ett kulturhus i 
kulturkvarteret Täljstenen 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-07, § 31, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att fortsätta påbörjad utredning kring eventuell om-och tillbyggnad i 
syfte att tillskapa ett kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/10/5, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 

Roger Nilsson föredrar ärendet. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma i ärendet tilllednings
utskottets sammanträde den l oktober med förslag till upplägg av fortsatt utred
ningsarbete. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma i ärendet tilllednings
utskottets sammanträde den 1 oktober med förslag till upplägg av fortsatt utred
ningsarbete. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-janssan 
Roger Nilsson 
Åsa Eriksson 
bevakning 
r /J__, /'CJ vi? t:. Yl l :5 {//Il) 

Utdragsbestyrkande 
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§ 223 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Vision Lärkan; revidering 

INLEDNING 

Dnr 2010/180 

Ledningsutskottet beslutade 2013-04-02, § 70, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att föra en dialog med föreningslivet kring Vision Lärkan och därefter 
redovisa genomförd dialog tillledningsutskottet 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/196/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidskontoret 

Roger Nilsson informerar. Asa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att 
presentera förslag till fastställande av etapp 2 vid Lärkan samt lämna kostnadsför
slag för genomförandet av etapp 2, att redovisas vid ledningsutskottets samman
träde den 1 oktober. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att 
presentera förslag till fastställande av etapp 2 vid Lärkan samt lämna kostnads
förslag för genomförandet av etapp 2, att redovisas vid ledningsutskottets 
sammanträde den 1 oktober. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-janssan 
Roger Nilsson 
Asa Eriksson 
bevakning 

;;,/' !3t"! !t 
Utdragsbestyrkande 
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§ 224 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Sala Konstförening/ Aguelimuseets lokaler 

INLEDNING 

Dnr 2013/313 

Sala Konstförening/ Agnelimuseet har inkommit med en skrivelse avseende sin lokal 
i kvarteret Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/210/1, skrivelse från Sala Konstförening/ Agw§limuseet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret samt 
tekniska kontoret, lokalförvaltarna, att ta fram förslag till åtgärder och kostnader 
för tillfredsställande värme, godkänd ventilation och klimatanläggning för att klara 
krav på luftfuktighet, renovering och isolering av yttertak, reparation av fasad och 
omfärgning samt avloppsrening, Hus 1, så att huset kan användas året runt, samt 
att redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 7 november 2013. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret samt 
tekniska kontoret, lokalförvaltarna, att ta fram förslag till åtgärder och kostnader 
för tillfredsställande värme, godkänd ventilation och klimatanläggning för att klara 
krav på luftfuktighet, renovering och isolering av yttertak, reparation av fasad och 
omfärgning samt avloppsrening, Hus 1, så att huset kan användas året runt, samt 

att redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 7 november 2013 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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~KOMMUN 

§ 225 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Dnr 2013/147 

Detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten 
Trädgården 4; antagande 

INLEDNING 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändring av markbegränsning längs fastig
hetens östra gräns mot allmänning, från prickmark till plusmark, samt möjliggöra 
för två uthus på tomten. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/71/3, antagandehandlingar 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Haga berg, fastig
heten Trädgården 4. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastig
heten Trädgården 4. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

U t d r ags bestyrka n de 
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§ 226 

Justerandes sign 

& 
j 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Detaljplan för kvarteret Kaplanen; samråd 

INLEDNING 

Dnr 2013/148 

Kvarteret Kaplanen ligger i centrala Sala, ett par kvarter väster om Stora Torget. 
Detaljplanen syftar till att ändra användningen för fastigheten Kaplanen l från A
Allmänt ändamål -till BC- Bostad och CentrumändamåL 

Beredning 
Bilaga KS 2013 j70 j2, samrådshandlingar 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att sända ut detaljplan för kvarteret Kaplanen på samråd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att sända ut detaljplan för kvarteret Kaplanen på samråd. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Ex;1 13 fi916 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 227 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Dnr 2013/334 

Detaljplan för fastigheten Gillet 6, centrala Sala; planuppdrag 

INLEDNING 
Planuppdrag från fastigheten Gillet 6 (stadshotellet}. Sökandens önskemål är att 
ändra markanvändningen på fastigheten från att vara H - Handel- till att vara HD
Handel och vård. En planändring skulle innebära att ett privat vårdbolag skulle 
kunna etablera sig med vårdcentral i stadshotellets flygel. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/208/1, 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 en detaljplan för fastigheten Gillet 6. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta en detaljplan för fastigheten Gillet 6. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Utdragsbestyrka n de 

11 (13) 



e""'-'"'' ............... SALA 
KOMMUN 

§ 228 

Justerandes sign 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

Ordföranden påminner ändrat datum för inbjudan från LRF:s kommungrupp till 

ledningsutskottet- "Exkursion vattenskyddsområde Möklinta". 

Nytt datum är den 2 oktober, samma upplägg på dagen enligt tidigare inbjudan. 

Avresa kl 09.00 från Rådhusgatan, utanför affären Leklust 

Anmälan till jill Roos senast 26 september. 

Följande förtroendemän har anmält sitt deltagande: 
Christer Eriksson (C) 
Eva Axelsson (KD) 
Lars Alderfors (FP) 
Gunnel Söderström (V) 
Ragge jagero (SD) 

Önskvärt är att en representant för varje parti deltar i studieresan. 
Inga arvoden/ ersättningar utgår. 

Utdrag 
de berörda 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 229 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 
Bilaga KS 2013/211/1 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-17 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna, 

Utdragsbestyrkande 
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