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SALA 
KOMMUN 

§ 275 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Brottsförebyggande råd; lägesrapport 

INLEDNING 
Lägesrapport frän närpolischef Agneta Kumlin om nya organisationen och dess kon
sekvenser, bemannings- och lokalfrågor, samverkansavtalet, Polismuseet, tunneln 
vid Vallasko lan, trafikfrågor med mera. 

Brottsförebyggande rådet tar även upp motion från (C) om att bekämpa ungdoms
brottslighet genom tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott. Kommun
fullmäktige behandlade motionen 2013-10-28, och beslutade då att överlämna frå
gan om insatsgrupper att hanteras vidare av brottsförebyggande rådet. 

Beredning 
Närpolischef Agneta Kumlin informerar. Per Skog deltar vid informationen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med närpolischefen att 
förnya de samverkansavtal som löper ut 2013, 

iill:, då insatsgrupper redan idag enligt närpolischefens rapport arbetar strukturerat 
och i samverkan med många berörda aktörer samt på individnivå för att bekämpa 
ungdomsbrottslighet, lägga ärendet till handlingarna, samt 

att i övrigt lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Utdrag 
närpolischef Agneta Kumlin 
kommunstyrelsens förvaltning, 
J enny Nolhage 
Per Skog 

'"~~. 1 ;;: ~·:!! ~)0 o /)< j u. ,.. 
Utdragsbestyrkande 
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§ 276 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Dnr 2013/392 

Ansökan från Norrby Bygdegårdsförening om investeringsstöd till 
installation av anläggning för avloppsrening i Norrby Bygdegård 

INLEDNING 
Norrby Bygdegårdsförening ansöker om ekonomiskt stöd för installation av anlägg
ning för avloppsrening med hög skyddsnivå. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/248/1, ansökan om investeringsstöd 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå ansökan från Norrby Bygdegårdsförening om investeringsstöd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan från Norrby Bygdegårdsförening om investeringsstöd. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

5119) 



§ 277 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Dnr 2013/391 

Begäran från kultur- och fritidskontoret om inköp av nytt chassi 
till bokbussen 

INLEDNING 
För fortsatt bokbuss service tilllandsbygden och skolorna krävs ett nytt chassi (un
derrede )till bokbussen samt flytt av befintligt skåp- biblioteksdelen-till det nya 
chassit. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/249/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att upphandla nytt chassi till bokbus
sen, 
dels att ledningsutskottet för egen del beslutar 
att avseende finansiering av chassi med mera överlämna frågan till kommunstyrel
sen vid behandling av reviderad strategisk plan 2014-2016. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att upphandla nytt chassi till bokbus
sen, 

dels beslutar för egen del 

att avseende finansiering av chassi med mera överlämna frågan till kommunstyrel
sen vid behandling av reviderad strategisk plan 2014-2016. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 278 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Uthållig kommun, etapp 3; lägesrapport 
Beredning 

Dnr 2007/319 

Kenneth Mårtensson informerar om projektet "Nya roller för elbolagen". Utgångs
punkt är Sala kommuns klimatstrategi. Beskrivning av metod och tillvägagångssätt 
för förankring på verksamhetsnivå i Sala kommun, för att få input att förändra stra
tegien. 
Mari Rydqvist informerar om genomförda uppföljningar av utveckling- energian
vändning. 
jenny Sivars informerar om de övriga projekten" Energiledningssystem för lokal 
utveckling", samt" Energieffektiv planering i små och medelstora kommuner", 
"Energifallet". 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret, jenny Sivars 
SHEAB, Kenneth Mårtensson 

Mari Ryd~vist 
cyp -/v~ 1030 

Utdragsbestyrkande 
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'1""'·····~ SALA 
KOMMUN 

§ 279 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen; yttrande 

INLEDNING 

Dnr 2010/60 

Sala kommun har tidigare överklagat Länsstyrelsen i Västmanlands beslut att upp
häva del av detaljplan för kvarteret Rådmannen. Sala kommun har av Regerings
kansliet fått ta del av Riksantikvarieämbetets yttrande i ärendet och erbjudits möj
lighet att lämna ytterligare synpunkter i frågan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/29/4, skrivelse från Regeringskansliet, Socialdepartementet, 
Riksantikvarieämbetets yttrande 
Bilaga KS 2013/29 ;s, förslag till yttrande 

Sofia Elrud föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/29 ;s. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/29 ;s. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 280 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Dnr 2013/399 

Östra kvarteren och Silvervallen; ansökan om programuppdrag 

INLEDNING 
Ett planuppdrag för Östra kvarteren och Silvervallen syftar till att ta fram ett hel
hetsgrepp om det aktuella området, från Norrbygatan till Silvervallen, Programmet 
ska beskriva platsens förutsättningar och belysa hur området kan utvecklas till en 
levande och attraktiv del av stadens centrum. Det färdiga förslaget ska utgöra un
derlag till fortsatt planläggning i området. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/250/2, ansökan om programuppdrag 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling, 
att upprätta planprogram för Östra kvarteren och Silvervallen, i syfte att beskriva 
hur området kan utvecklas för att bli en levande och attraktiv del av centrala Sala 
samt att utgöra underlag för fortsatt detaljplanearbete. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling, 
att upprätta planprogram för Östra kvarteren och Silvervallen, i syfte att beskriva 
hur området kan utvecklas för att bli en levande och attraktiv del av centrala Sala 
samt att utgöra underlag för fortsatt detaljplanearbete. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling 
,-" 

Ölp-13 

Utdragsbestyrkande 
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§ 281 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Förslag om nu översiktplan förEnköpings kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/400 

Enköpings kommun har skickat en remiss på utställningshandling för förslag till ny 
översiktsplan för Enköpings kommun till Sala kommun för yttrande. 

Beredning 
Handling delas ut vid sammanträdet, 
Reviderad Bilaga KS 2013/259/1, förslag till yttrande från kommunstyrelsens för
valtning 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, reviderad Bilaga KS 
2013/259/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, reviderad Bilaga KS 
2013/259/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 282 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Dnr 2013/393 

Sponsoravtal mellan Sala kommun och Sala Silverstaden IBK 

INLEDNING 
Sala kommun har tidigare säsonger som Sala Silverstaden IBK spelat på elitnivå 
tecknat sponsoravtal på 100.000 kronor exklusive reklamskatt. Förslaget till spon
soravtal för säsongen 2013/2014 har samma innehåll som tidigare sponsoravtaL 

Beredning 
Bilaga KS 2013/251/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/251/2, sponsoravtal 

jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslag till sponsoravtal, Bilaga KS 2013/251/2, 
att uppdra till kommunchefen att teckna sponsoravtal med Sala Silverstaden IBK för 
säsongen 2013/2014, 
att för sponsring av Sala Silverstaden IBK, anvisa 100 tkr, att täckas ur eget kapital, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en sponsringspolicy för 
Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till sponsoravtal, Bilaga KS 2013/251/2, 

att uppdra till kommunchefen att teckna sponsoravtal med Sala Silverstaden IBK för 
säsongen 2013/2014, 

att för sponsring av Sala Silverstaden IBK, anvisa 100 tkr, att täckas ur eget kapital, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en sponsringspolicy för 
Sala kommun. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 283 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Dnr 2013/390 

Begäran från bildnings- och lärandenämnden om investeringsme
del till Västerfärnebo 

INLEDNING 
Sedan högstadieeleverna flyttades hösten 2012 har delar av Västerfärnebo skolas 
lokaler varit tomma eller använts i begränsad omfattning. Planeringsarbete pågår 
för att koncentrera verksamheten till de lokaler som är nödvändiga för nuvarande 
omfattning och de prognoser som finns för upptagningsområdet. Kostnaderna för 
dessa åtgärder ryms inte inom skolförvaltningens nuvarande ram för drift eller in
vesteringar. Bildnings- och lärandenämnden begär att 2014 års budget komplette
ras med investeringar i Västerfärnebo skola med 1,0 mkr. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/253/1, BLN § 81, begäran om investeringsmedel 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

Utdrag 

budgetberedningen 

tr·.·;. /1 ::;;. V/ ~ () XD ! ,/f'"' JV 
! 

Utdragsbestyrkande 
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§ 284 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

D nr 2013/389 

Begäran från bildnings- och lärandenämnden om permanent 
utökad ram från och med 2014 

INLEDNING 
Timantalet i matematik i grundskolan utökas från och med hösten 2013 med 120 
timmar om året Till detta ändamål utökar staten bidraget till Sveriges kommuner 
permanent med 500 mkr. Sala kommuns andel av detta utgör cirka 1,25 mkr. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/254/1, BLN § 82, begäran om utökad ram 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

Utdrag 

budgetberedningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 285 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013"10"29 

Dnr 2013/388 

Begäran från bildnings- och lärandenämnden om att beslut om 
elevavgifter i kulturskolan ska delegeras till bildnings- och läran
denämnden 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom kulturskolan. Elevavgifterna behöver 
dock bli mer flexibla och snabbt anpassningsbara. Därför begär nu bildnings- och 
lärandenämnden att avgiftssättningen delegeras till bildnings- och lärandenämnden 
för en förenklad hantering. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/254/1, BLN § 82, begäran om delegation elevavgifter 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå bildnings- och lärandenämndens begäran om delegering av elevavgifter i 
Kultursko lan. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå bildnings- och lärandenämndens begäran om delegering av elevavgifter i 
Kultursko lan. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 286 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens förvaltning samt överförmyndare 
Beredning 

Dnr 2013/397 

Bilaga KS 2013/256/1, verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/256/2, verksamhetsplan överförmyndare 

jenny Nolhage föredrar ärendet. Kontorschefer samt enhetschefer, samhällsbygg
nadskontoret, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta frågan till kommunstyrelsen den 7 november för beslut. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta frågan till kommunstyrelsen den 7 november för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 287 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Reviderad strategisk plan 2014-2016 
Beredning 
Bilaga KS 2013/257/1, skrivelse från ekonomikontoret om upplåning 

Dnr 2013/387 

Bilaga KS 2013/257/2, Socialdemokraternas förslag 2013-10-29 till reviderad bud
get 2014 och verksamhetsplan 2015-2016 
Bilaga KS 2013/257/3, sammanställning kompletterande handlingar från ekonomi
kontoret 
Handlingar delas ut vid sammanträdet, 
Bilaga KS 2013/257/4, driftredovisning 2014-2016, beräkningsunderlag budgetra
mar 2014 samt resultaträkning 2013-10-29. 

Lennart Björk deltar vid ärendets behandling. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar socialdemokraternas förslag. 

Yrkanden 
Per-O lov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna Socialdemokraternas förslag till Reviderad Strategisk plan 2014-2016 
för Sala kommun, Bilaga KS 2013/257/2, till kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas i protokollet att Alliansen lägger sitt yrkande vid kommunstyrelsens 
sammanträde. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna Socialdemokraternas förslag till Reviderad strategisk plan 2014-2016 
för Sala kommun, Bilaga KS 2013/257/2, till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 288 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

E-strategiskt program 2014-2016 för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/398 

Kommunstyrelsen har 2012-01-10, § 12, för Sala kommun antagit SKLs Strategi för 
e-samhället. De övergripande målen i den nationella strategin är fullt tillämpbara 
även ur ett lokalt perspektiv och utgör därför den naturliga utgångspunkten för Sala 
kommuns e-strategiska program och handlingsprogram för utvecklingen av en egen 
e-förvaltning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/252/1, e-strategiskt program md dokumentstruktur 

Silvana Enelo-janssan föredrar ärendet. Pelle Johansson och Peter Tejne deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för att, utifrån dagens 
diskussion, ta fram ett e-strategiskt program för en Lokal Digital Agenda, att faststäl
las av kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för att, med utgångs
punkt från dagens diskussion, ta fram ett e-strategiskt program för en Lokal Digital 
Agenda, att fastställas av kommunfullmäktige. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-janssan 
Peter Tejne 
Pellejohansson 

[:_/. /) ;:;; "o·· /2,tl //J) j,;/ v 
i 

Utdragsbestyrkande 

17 (19) 



§ 289 

Justerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Val av representant för Sala kommun i Företagarcentrums 
styrelse 

INLEDNING 
Per-Olov Rapp (S) informerar om en vakans i Företagarcentrums styrelse efter förre 
kommunchefen Jan-Olof Fri man. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

i!J1 utse kommunchefJenny Nolhage till Sala kommuns representant i Företagar
centrums styrelse efter Jan-Olof Friman. 

Utdrag 

Företagarcentrum i Sala 
Jenny Nolhage 

&r t6103o 

Utdragsbestyrkande 
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§ 290 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Bilaga KS 2013/258/1, sammanställning anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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