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iii sALA 
~KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersätta re 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

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

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

Håkan Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Ragge jagero (SD) 
Lars Sandberg (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Nina Utrobicic, ungdomshandledare 
Anders Johansson, samhällsplanerare 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
j iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Innehållsförteckning 
§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

§ 30 

§ 31 

§ 32 

§ 33 

§ 34 

Överklagan av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Rådmannen 6; återrapport 

Slutrapport för projektet Yrkesorientering för ungdom YOU 

Riktlinjer för uppvaktning av salabor som fy!! er 100 år. ...... 

Bidrag 2014 till Djurskyddet Hitta katten .......................... . 

Ansökan från Mök1intagården om stöd till evenemang- förlustgaranti, Cirkus Rabalder ..... 

Ansökan från Sala konstförening om stöd till evenemang- för!ustgaranti, Konst i Påsk. 
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Nominering av ledamöter i styrelsen, Intresseföreningen Bergslaget 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 24 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Dn r 2014/130 

Överklagan av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten 
Rådmannen 6; återrapport 

INLEDNING 
Sala kommun har till Regeringen överklagat Länsstyrelsens beslut den 20 maj 2013 
om upphävande av detaljplan för kvarteret Rådmannen till den del som avser fastig
heten Rådmannen 6. Regeringen har 2014-01-16 beslutat avslå överklagandet. 

Enheten för planering och utveckling föreslår att ledningsutskottet uppdrar till en
heten att upprätta detaljplan för kvarteret Rådmannen, fastigheten Rådmannen 6, i 
syfte att utreda vad som får göras eller inte göras på fastigheten för att underlätta 
kommande bygglovsansökningar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/31/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2014/31/2, Regeringens beslut med underlag 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att upprätta detaljplan för kvarteret Rådmannen, 
fastigheten Rådmannen 6. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att upprätta detaljplan för kvarteret Rådmannen, 
fastigheten Rådmannen 6. 

Utdrag 

sa!llhällbyj;!i~adskontoret, enheten för planering och utveckling, 
t;Xj NCZ/l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 25 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Dnr 2010/18 

Slutrapport för projektet Yrkesorientering för ungdom YOU 

INLEDNING 
Projekt under åren 2010-2012 för att lotsa ungdomar till praktik och utbildning, 
som leder till riktiga jobb. Sala kommun har via N avigatorcentrum samarbetat med 
Arbetsförmedlingen i projektet. Sala kommun har 2010 haft två praktikplatser på 
Sala-Heby Energi AB under tre månader och resterande projekttid har Arbetsför
medlingen placerat ett antal ungdomar i praktikplatser i Sala- cirka fem platser 
2011 och sju platser 2012. 

Beredning 
Ungdomshandledare Nina Utrobicic informerar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga slutrapporten till handlingarna. 

Utdrag 

vård -och omsorgsförvaltningen, 
Agneta von schoting 
Nina Utrobicic 

1!/0 t1' 
Utdragsbestyrkande 
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§ 26 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Riktlinjer för uppvaktning av Salabor som fyller 100 år 

INLEDNING 

Dnr 2014/208 

Riktlinjer presenteras för hur Salabor som fyller 100 år ska uppvaktas från Sala 
kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/32/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsplanerare Anders Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer för uppvaktning av Salabor som fyller 100 år, Bilaga KS 
2014/32/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för uppvaktning av Salabor som fyller 100 år, Bilaga KS 
2014/32/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Dnr 2014/106 

§ 27 Bidrag 2014 till Djurskyddet Hitta katten 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från Djurskyddet Hitta katten om bidrag för år 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/34/1, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Djurskyddet Hitta katten anslå 8.000 kronor för år 2014, att täckas av eget 
kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Djurskyddet Hitta katten anslå 8.000 kronor för år 2014, att täckas av eget 
kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Dnr 2014/15 

Ansökan från Möklintagården om stöd till evenemang
förlustgaranti, Cirkus Rabalder 

INLEDNING 
Mö klintagården ansöker om 15.900 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
barncirkusen Cirkus Rabalder inomhus undervåren 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/35/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fri
tidskontoret 
Bilaga KS 2014/35/2, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 15.900 kronor i förlustgaranti för arrangerande av Cirkus 
Rabalder inomhus våren 2014 i Möklintagården. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna maximalt 15.900 kronor i förlustgaranti för arrangerande av Cirkus 
Rabalder inomhus våren 2014 i Möklintagården. 

Utdrag 
kultur- och fritidskontoret 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Mi sALA 
~KOMMUN 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Dnr 2014/135 

Ansökan från Sala konstförening om stöd till evenemang
förlustgaranti, Konst i Påsk 

INLEDNING 
Sala konstförening ansöker om 30.000 kronor i förlustgaranti till evenemanget 
Konst i Påsk 18-21 april2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/36/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fri
tidskontoret 
Bilaga KS 2014/36/2, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 15.000 kronor i förlustgaranti till evenemanget Konst i Påsk 
18-21 april2014, samt 
att godkänna att Konst i Påsk får använda Täljstenen samt Blå Salen kostnadsfritt 
under arrangemanget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna maximalt 15.000 kronor i förlustgaranti till evenemanget Konst i Påsk 
18-21 april2014, samt 

att godkänna att Konst i Påsk får använda Täljstenen samt Blå Salen kostnadsfritt 
under arrangemanget. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 

f!,tp !tft)2l1 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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~KOMMUN 

§ 30 

Justerandes sign 

e," IL . 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Tätortsutredningen- Silverlinjen 

INLEDNING 

Dnr 2014/164 

Trafikförslag "Tätortstrafik i Sala" har inkommit från Kollektivtrafikmyndigheten. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/33/1, trafikförslag 2014-01-22 från Kollektivtrafikmyndigheten 
Bilaga KS 2014/33/2, trafikförslag 2013-03-15 från Sweco 

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
illt remittera ärendet till kommunala handikapprådet och kommunala pensionärs
rådet föryttrande senast14mars 2014, samt 
illt hänskjuta ärendet tillledningsutskottet den 25 mars och kommunstyrelsen den 
15 april 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

illt remittera ärendet till kommunala handikapprådet och kommunala pensionärs
rådet för yttrande senast14mars 2014, samt 
illt hänskjuta ärendet tillledningsutskottet den25mars och kommunstyrelsen den 
15 april2014. 

Utdrag 

kommunala handikapprådet 
kommunala pensionärsrådet 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kristina Eriksson 

bevakning [!yl fLJ{}2/f 
l Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 31 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Dnr 2014/122 

Val av ombud till stämma för Coompanion i Västmanland 

INLEDNING 
Coompanion i Västmanland kommer att ha stämma i Köping den 8 maj 2014 kl 
14.00. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/37/1, skrivelse från Coompanion i Västmanland 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
iill utse en representant från socialdemokraterna till ombud för Sala kommun vid 
stämma för Coompanion i Västmanland den 8 maj 2014, samt 
att utse en representant från Alliansen som ersättare för ombud vid stämman. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att utse en representant från socialdemokraterna till ombud för Sala kommun vid 
stämma för Coompanion i Västmanland den 8 maj 2014, samt 

att utse en representant från Alliansen som ersättare för ombud vid stämman. 

Utdrag 
Per-Olov Rapp (S} 
Carola Gunnarsson (C} 

t5:.fJ /1 tJ211 
Utdragsbestyrkande 
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§ 32 

Justerandes sign 

";{).' .r' ) 
iv---t' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Dnr 2014/182 

Nominering av ledamöter i styrelsen, Intresseföreningen 
Bergslaget 

INLEDNING 
Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att nominera ledamöter till föreningens 
styrelse samt revisorer. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/38/1, skrivelse från Intresseföreningen Bergslaget 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att avstå från att nominera ledamot till föreningens styrelse samt revisorer. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att avstå från att nominera ledamot till föreningens styrelse samt revisorer. 

Utdrag 

Intresseföreningen Bergslaget 

2J41) 1L;021? 
Utdragsbestyrkande 
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§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Dnr 2014/2 

Inbjudan från Norra Västmanlands samordningsförbund till 
samråd 

INLEDNING 
Norra Västmanlands samordningsförbund har inbjudit Sala kommun till samråd om 
budget och verksamhet 2014-2015 den 8 apri12014 kl 09.00-12.00. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/39/1, inbjudan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att utse Eva Törnblom (S) att delta i samråd för Norra Västmanlands samordnings
förbund den 8 april2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att utse Eva Törnblom (S) att delta i samråd för Norra Västmanlands samordnings
förbund den 8 april2014. 

Utdrag 

Eva Törnblom 
Norra Västmanlands samordningsförbund 

Exp N C lFf 
Utdragsbestyrkande 
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§ 34 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Bilaga KS 2014/40/1, sammanställning anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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