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Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

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

Christer Eriksson (C) 

Amanda Lindblad (S) 
Michael PB Johansson (M) 

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

Jenny Nolhage, kommunchef 

ersätter Carola Gunnarsson (C) 

kl13.30-17.00 

Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret 
Yannic Jönsson, verksamhetschefSORF 
Lennart Björk, ekonomichef 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Niklas Hellstrand, ordförande Sala Festival ekonomisk förening 
Petra Jablonski, kulturentreprenör 
Roger Nilsson, chef för kultur- och fritidskontoret 
Asa Eriksson, enhetscheflokalförvaltarna 
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret 
Virve Svedlund, kommunjurist 
Bengt-Olov Hansson, lärare samt elever vid Kungsängsgymnasiet 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Göran Cederholm, räddningschef 
Jill Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
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§ 298 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

att följande ärenden utgår ur dagens ärendelista: 

3 Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö 

7 Sala Konstförening/ Aguelimuseets lokaler 

9 Utvärdering av bilpool 

10 Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning (KS 2013-12-02) 

18 Digital agenda med e-strategiskt program 

samt, 

.iU1 följande ärende kompletteras dagens ärendelista under 24 Information: 

Information om regeringens beslut om Landstinget Västmanlands ansökan om att ta 
över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (2013:630)om regionalt utveck
lingsansvar i vissa län. 

Utdragsbestyrkande 

4 (24) 



§ 299 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

salaortens ryttarförening (SORF);information 

INLEDNING 

Dnr 2013/396 

Information/lägesrapport om verksamheten vid SORF av verksamhetschefen Yannic 
Jönsson. 

Beredning 
Yannic Jönsson informerar om utveckling och planering av ridskaleverksamheten 
vidSORF. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

SORF 
J/ d/J"!'?~ 

!;::_ X? 15 7 v l 
l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 300 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013·11-26 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning oktober 2013 

Beredning 
Bilaga KS 2013/40/8, uppföljning 

Dnr 2013/85 

Lennart Björk föredrar ärendet Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, att skicka ut redo
visade frågeställningar till respektive fårvaltningar får besvarande till kommunsty
relsens sammanträde den 2 december, samt 
f!ll överlämna uppföljningen till kommunstyrelsens för beslut 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi kontoret, att skicka ut redo
visade frågeställningar till respektive förvaltningar för besvarande till kommunsty
relsens sammanträde den 2 december, samt 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsens för beslut 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 
kommunstyrelsen 

r:,; A? AI'I;J 
C..A/) /,)/l?/ 

f 

Utdragsbestyrkande 

6 (25) 



l SALA 
KOMMUN 

§ 301 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

salafestivalen 2013; utvärdering 

INLEDNING 

Dnr 2013/187 

slutrapport från årets salafestival (aktuell ekonomisk rapport). slutlig redovisning 
kommer att lämnas i samband med bokslut i slutet av året 

Beredning 
Bilaga KS 2013/117/5, ekonomisk rapport 
Niklas Hellstrand föredrar ärendet Petra jablonski deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
ill uppdra till Sala Festival ekonomisk förening att inkomma med kompletterande 
ekonomisk rapport efter bokslut, samt 
att i övrigt lägga utvärderingen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

ill uppdra till Sala Festival ekonomisk förening att inkomma med kompletterande 
ekonomisk rapport efter bokslut, samt 

att i övrigt lägga utvärderingen till handlingarna. 

Utdrag 

Sala festival ekonomisk förening, 
Niklas Hellstrand 

Utdragsbestyrkande 
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§ 302 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Ekofestival2014 i Sala; projektplan 

INLEDNING 

Dnr 2011/132 

Presentation av planering och genomförande av en Ekofestival under 2014 i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/268/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 

Petra jablonski föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2014 redovisa förslag på hur Eko
festivalen 2014 kan samordnas med salafestivalen 2014, samt även redovisa finan
sieringen för det två festivalerna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2014 redovisa förslag på hur Eko
festivalen 2014 kan samordnas med salafestivalen 2014, samt även redovisa finan
sieringen för det två festivalerna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
kultur- och fritidskontoret 
Roger Nilsson 
Petra jablonski 
Niklas Hellstrand 
bevakning 

t;:: J /1 /) 1 / j::+ c--t-p i CJ' (v l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 303 

l 
Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr20ll/14 

Utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen gav 2013-10-11, § 233, uppdrag om redovisning av förslag, skis
ser och ombyggnadskostnad för eventuellt kulturhus i kvarteret Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/10/7, förslag och skiss 
Bilaga KS 2013/10/8, sammanställning av kostnader 
Bilaga KS 2013/10/9, notering budgetkalkyl 

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

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
i!ll överlämna ärendet till Beredningen för samhällsbyggnad och hållbar utveckling 
för genomförande av en medborgardialog i frågan, samt att ärendet därefter redovi
sas vid ledningsutskottets sammanträde den 4 mars. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

i!ll överlämna ärendet till Beredningen för samhällsbyggnad och hållbar utveckling 
för genomförande av en medborgardialog i frågan, samt att ärendet därefter redovi
sas vid ledningsutskottets sammanträde den 4 mars. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 304 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

"Lokalutredningen"; information 

INLEDNING 
Dialogförslag om lokal planering. 

Beredning 
Arbetsmaterial delas ut vid sammanträdet. 
Göran Åkesson och Asa Eriksson informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att tillsammans 
med skolförvaltningen, återkomma vid ett kommande ledningsutskott för en be
skrivning av förändrad lokalanvändning avseende skolförvaltningens verksamhets
område. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att tillsammans 
med skolförvaltningen, återkomma vid ett kommande ledningsutskott för en be
skrivning av förändrad lokalanvändning avseende skolförvaltningens verksamhets
område. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 
bevakning 
skolförvaltningen 

Exp 13 ff27 
l 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 305 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Rapport från Kungsängsgymnasiets skolutbyte med CFA i 
Champagne-Ardenne 

Beredning 
Bengt-Olov Hansson, lärare, samt Jonathan Persholt och Jonathan Håfberg, elever 
från Kungsängsgymnasiet, informerar om skolans utbyte med CFA i Pont Sainte 
Marie och Reims, Frankrike. 

Yrkanden 
Per-Olov rapp (s) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna 

Utdrag 
Bengt-Olov Hansson, 
Kungsängsgymnasiet 

E1p1gl12f 

Utdragsbestyrkande 
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§ 306 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

D nr 2013/132 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Avesta kommun; 
yttrande 

INLEDNING 
Utställningshandlingar för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) -Tillägg 
till översiktsplan för Avesta kommun har skickats till Sala kommun för eventuella 
synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling 
presenterar förslag till yttrande. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/145/3, yttrande 
Bilaga KS 2013/145 j 4, utställningshandlingar 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att i yttrande till Avesta kommun framföra följande synpunkter: 
att Sala kommun ser positivt på att de LIS-områden som ligger närmast kommun
gränsen mot Sala anpassats ytterligare till förhållanden som natur- och kulturmiljö
värden och friluftsliv, inte minst Färnebofjärdens nationalpark och riksintresseom
råden, 
att framhålla att utvecklingsplaner som berör riksintresseområden med mera som 
sträcker sig över kommungränsen i allra högsta grad angår grannkommunen. Att bli 
underrättade om sådana är ett första steg i att skapa en samsyn och gemensamt ar
bete med mellankommunala frågor, samt 
att Sala kommun ej har något i övrigt att tillägga utöver det som framförts i tidigare 
lämnat samrådsyttrande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att i yttrande till Avesta kommun framföra följande synpunkter: 
att Sala kommun ser positivt på att de LIS-områden som ligger närmast kommun
gränsen mot Sala anpassats ytterligare till förhållanden som natur- och kulturmiljö
värden och friluftsliv, inte minst Färnebofjärdens nationalpark och riksintresseom
råden, 
att framhålla att utvecklingsplaner som berör riksintresseområden med mera, som 
sträcker sig över kommungränsen, i allra högsta grad angår grannkommunen. Att bli 
underrättade om sådana är ett första steg i att skapa en samsyn och gemensamt ar
bete med mellankommunala frågor, samt 
att Sala kommun ej har något i övrigt att tillägga utöver det som framförts i tidigare 
lämnat samrådsyttrande. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

12 {24) 



§ 307 

Justerandes sign ' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Reviderat handlingsprogram för skydd mot olyckor 

INLEDNING 

Dnr 2013/435 

Revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt Lagen om skydd mot 
olyckor, LSO, beträffande kompetens och beredskap. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/271/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/272/2, skrivelse från räddningstjänsten Sala-Heby 

Göran Cederholm föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
ill1, i enlighet med förslag till reviderat handlingsprogram, efterfrågad kompetens 
för brandman heltid ändras till SM O-utbildning, äldre BmH-utbildning, Räddningsin
sats, äldre BmD-utbildning eller annan adekvat utbildning, 
att anspänningstiden för deltidskåren i Mö klinta ändras från nuvarande fem minu
ters anspänningstid till att i stället vara åtta minuter, samt 
att i enlighet med ovanstående förändringar fastställa reviderat handlingsprogram 
för skydd mot olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor, Bilaga KS 2013/271/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

ill i enlighet med förslag till reviderat handlingsprogram, efterfrågad kompetens 
för brandman heltid ändras till SMO-utbildning, äldre BmH-utbildning, Räddningsin
sats, äldre BmD-utbildning eller annan adekvat utbildning, 

att anspänningstiden för deltidskåren i Mö klinta ändras från nuvarande fem minu
ters anspänningstid till att i stället vara åtta minuter, samt 

att i enlighet med ovanstående förändringar fastställa reviderat handlingsprogram 
för skydd mot olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor, Bilaga KS 2013/271/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 308 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Delegationsordning för kommunstyrelsen. 

INLEDNING 
Reviderad delegationsordning, 

Beredning 
Bilaga KS 2013/9/6, reviderad delegationsordning 

Virve Svedlund föredrar ärendet. 

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

Dnr 2013/24 

att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 
2013/9/6, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 
2013/9/6. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 309 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/432 

Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om räddnings
tjänsten 

INLEDNING 
Förslag till nytt avtal med femårig avtalstid från och med 1 januari 2014, med un
dantag för§ 4 i avtalet och kostnadsfördelningen mellan kommunerna. Den nya 
kostnadsfördelningen gäller från och med 1 januari 2015. För 2014 erlägger Heby 
kommun 34 o/o av Sala kommuns totala driftskostnader för räddningstjänsten. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/272/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/272/2, förslag till avtal 

jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna justerat förslag till avtal, reviderad Bilaga KS 2013/272/2, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna justerat förslag till avtal, reviderad Bilaga KS 2013/272/2, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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1 Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/431 

Avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala 
ekonomisk förening 

INLEDNING 
Förslag till nytt avtal med treårig avtalstid. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/273/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/273/2, förslag till avtal 

jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna reviderat förslag till avtal, Bilaga KS 2013/273/2, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderat förslag till avtal, Bilaga KS 2013/273/2, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 311 

Justeraodes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/393 

Sponsoravtal mellan Sala kommun och Sala Silverstaden IBK; 
uppföljning av sponsoravtal 2012 

INLEDNING 
Uppföljning av sponsoravtal2012. 

Beredning 
)enny Nolhage informerar om att sponsoravtalet under 2012 har fullföljts. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

illJ; lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
j en ny N o !hage 

Utdragsbestyrkande 
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~ Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Yttrande över skrivelse om osäkra cykelvägar i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2013/370 

Skrivelse har inkommit frän Hanna Westman (SBÄ) till Sala kommun med förslag pä 
fyra uppdrag för att förbättra möjligheterna att cykla i Sala kommun. Tekniska kon
toret har yttrat sig över skrivelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/274/1, skrivelse från Hanna Westman 
Bilaga KS 2013/274/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslär att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/274/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/274/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18 (24) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 313 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/323 

Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 

INLEDNING 
Kent Roxhed inkom den 22 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår vägskylt som hänvisar till sjukhuset i Sala tas bort, då det inte 
finns något sjukhus. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/275/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/275/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/275/3, 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 

19 (24) 
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§ 314 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Svar på motion om tornuret i takryttaren på Rådhuset 

INLEDNING 

Dnr 2013/331 

Lars M Johnson inkom den 27 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att den klocka som pryder Rådhusets lilla torn ska hållas i 
skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel, halv och kvarts timme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/276/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/276/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/276/3, 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 

20 (24) 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Dnr 2013/342 

Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid 
Vallaskolan 

INLEDNING 

Bosse Pettersson inkom den 11 september 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att de höga kanterna ovanför tunneln till Vallaskolan ska 
tas bort, då de under en lång tid medfört svårigheter för personer med rollator, 
cyklister och gående med flera att passera. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/277/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/277/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/277/3, medborgarförslag 

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

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget bifallet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

21 (24) 



§ 316 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen 

INLEDNING 

Dnr 2013/112 

Peter Molin (M), Eva Axelsson (KD), Christer Eriksson (C) och Lars Alderfors (FP) 
inkom den 26 februari 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala 
kommun i dialog med salabostäder planerar det framtida Kaplanen i enlighet med 
inriktning beskriven i motionen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/278/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/277/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/277/3, motion 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

22 (24) 
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Justerandes sign 
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Information 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Per-Olov Rapp (S) informerar att Regeringen har 2013-11-21 beslutat avslå ansökan 
från Landstinget i Västmanlands län om att ta över det regionala utvecklingsansva
ret enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

Vid VKL:s presidiekonferens den 29 november kommer diskutera hur man ska gå 
vidare med frågan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

23 {24) 
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KOMMUN 

§ 318 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-11-26 

Bilaga KS 2013/279/1, sammanställning anmälningsärenden 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

24 {24) 


