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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

Justerandes sign 

Per-Olov Rapp (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Glenn Andersson (S), kl13.30-14.35, § 45-55 
Ulrika Spåreho (S) 
Carola Gunnarsson (C) 

Bo Kihlström (S), ersätter Glenn Andersson (S) § 56-62 
Michael PB Johansson (M), ersätter Peter Molin (M) 

Monica Fahrman (MP) 
Christer Eriksson (C) 

Lars Alderfors (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Ragge jagera (SD) 
Hanna Westman (SBÄ) 

jenny Nolbage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Christofer Berg, enhetschef 
Anneli Sundin, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Lennart Björk, ekonomichef 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret 
Magnus Holmberg Muhr, chefför samhällsbyggnadskontoret 
Sofia Elrud, planarkitekt 
M ärta Alsen, planarkitekt 
Eleonore Albenius, plankonsult Tengbom 
Tomas Stoll, plankonsult Tengbom 
J iii Roas, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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iii sALA 
~KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 45 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

att följande ärende kompletteras dagens ärendelista: 

Ansökan om ytterligare stöd till evenemang- förlustgaranti, salafestivalen 2014 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§46 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Sponsringspolicy för Sala kommun 

INLEDNING 
Förslag till policy med exempel på avtal. 

Beredning 

Dnr 2014/240 

Bilaga KS 2014/50/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Enhetschef Christofer Berg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta Sponsringspolicy för Sala kommun, Bilaga KS 2014/50/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta Sponsringspolicy för Sala kommun, Bilaga KS 2014/50/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Ni sALA 
~KOMMUN 

§ 47 

Justerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 

Dnr 2014/449 

Uppdatering av nuvarande bolagsordning för Sala Silvergruva AB med anledning av 
förändringar i lagstiftningen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/58/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 
Bilaga KS 2014/58/2, förslag till bolagsordning 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att fastställa ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB, Bilaga KS 2014/58/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB, Bilaga KS 2014/58/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§48 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Svar på motion om Turistbyrån 

INLEDNING 

Dnr 2014/69 

Andreas Weiborn (M) inkom den 26 november 2013 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda framtida 
lokalisering för Turistbyrån, framtida huvudman samt framtida former för 
turistbyråverksamhet 

Beredning 
Bilaga KS 2014/60/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/60/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/60/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2014/60/4, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
iltt, avseende motionens att-satser ett och två om framtida lokalisering och huvud
man för turistbyrån, avslå motionen, samt 
att, avseende motionens att-sats tre om utredning av framtida former för 
turistbyråverksamheten, anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att, avseende motionens att-sats ett och två om framtida lokalisering och huvudman 
för turistbyrån, avslå motionen, samt 

m avseende motionens att-sats tre om utredning av framtida former för 
turistbyråverksamheten, anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 49 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Svar på motion om att arbeta med näringslivsfrågor 

INLEDNING 

Dnr 2014/92 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB Johans
son (M), Mathias Goldkuhl (M) och Emil Klingström (M) inkom den 29 oktober 2013 
med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att samtliga förvaltningar och kontor 
i Sala kommun ska börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/61/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/61/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/61/3, yttrande från skolförvaltningen 
Bilaga KS 2014/61/4, yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen 
Bilaga KS 2014/61/5, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/61/6, motion 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§so 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Dnr 2014/379 

Svar på medborgarförslag om anslutning till bredband- VDSL 

INLEDNING 
Jimmy Kedert inkom den 5 november 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att telestationen i Sala, som inte är ansluten till stadsnätet, 
ansluts till VDSL. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/62/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/62/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/62/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
iill avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

;ill avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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PölsALA 
~KOMMUN 

§51 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Dnr 2014/158 

Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktion -
mentorskap 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom den 10 oktober 2013 med rubricerat medborgarförs lag. För
slagsställaren föreslår att Sala kommun utvecklar en ny stödform till enskilda med 
behov av individuellt anpassat stöd, där en handläggare eller motsvarande fungerar 
som mentor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/63/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/63/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/63/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§52 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Dnr 2014/362 

Ösby Naturbruksgymnasium som ett Grönt kompetenscentrum 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 22, att bifalla motion från Carola 
Gunarsson (C), Christer Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C) och Anna Gillerblad (C) 
samt att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med bildnings- och lärande
nämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan för hur Ösby Natur
bruksgymnasium ska kunna utvecklas till ett Grönt kompetenscentrum, där långsik
tig hållbar utveckling är ledstjärnan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/64/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att tillsätta en projektledare med uppdrag att i en förstudie visa på möjligheterna att 
starta ett Grönt kompetenscentrum på Ösby Naturbruksgymnasium, samt 
att anslå 400 tkr år 2014 för ändamålet, att täckas av eget kapital. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att tillsätta en projektledare med uppdrag att i en förstudie visa på möjligheterna att 
starta ett Grönt kompetenscentrum på Ösby Naturbruksgymnasium, samt 

att anslå 400 tkr år 2014 för ändamålet, att täckas av eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§53 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

D nr 2014/239 

Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för 
vissa funktionshindrade, LSS 

INLEDNING 
Projektering för nytt gruppboende för att kunna verkställa boendebeslut enligt LSS, 
Lagen om särskilt stöd och service. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/51/1, missiv 
Bilaga KS 2014/51/2, VON§ 17 
Bilaga KS 2014/51/3, skrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef Anneli Sundin, vård- och omsorgsförvaltningen, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att projektera och planera för tillskap
andet av ny gruppbostad enligt förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2014/51/3, samt 
att avseende erforderliga medel för drift samt investeringskostnader överlämna 
frågan till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att projektera och planera för till
skapandet av ny gruppbostad enligt förvaltningens skrivelse, samt 

att avseende erforderliga medel för drift samt investeringskostnader överlämna 
frågan till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§54 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Dnr 2014/356 

Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen 

INLEDNING 
Fastigheten har erbjudits tomtkön sedan den bildades men på grund av dess ut
formning och den stora mängd fyllnadsmassor som krävs för att kunna bygga på 
tomten har ingen försäljning skett Med hänvisning till fastighetens topografi och 
höga fyllnadskostnader innan husbyggandet kan påbörjas förelås att fastigheten får 
säljas till ett lägre pris än taxeringsvärdet 

Beredning 
Bilaga KS 2014/53/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att sälja fastigheten Silvergruvan 1:881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet, samt 
att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att sälja fastigheten Silvergruvan 1:881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§55 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Bokslut 2013 för Sala kommun; information 

INLEDNING 
Ekonomichef Lennart och redovisningsekonom Anna Cedervång Björk informerar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 

xf 2o;i/o J er: 

Utdragsbestyrkande 
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§56 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Dnr 2014/241 

Förändring av den Gemensamma nämnden till en gemensam 
Hjälpmedelsnämnd 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Företroendemannakom
mittens förslag att förändra den Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet 
och andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och kommunerna 
(Gemensamma nämnden) till en gemensam Hjälpmedelsnämnd från den 1 januari 
2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/52/1, skrivelse från Landstinget 
Bilaga KS 2014/52/2, synpunkter från vård- och omsorgsförvaltningen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Landstinget meddela att Sala kommun inte har något att erinra mot förslaget 
att förändra den Gemensamma nämnden till en gemensam Hjälpmedelsnämnd en
ligt förtroendemannakommittens förslag, dock med följande förslag till tillägg: 
att behålla antalet ledamöter i Hjälpmedelsnämnden, så att landstinget har fem le
damöter och kommunerna en ledamot från varje kommun, 
att ordförande är från landstinget och vice ordförande är från kommunerna, samt 
att Hjälpmedelsnämnden bereder förslag till beslut till respektive huvudman. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Landstinget meddela att Sala kommun inte har något att erinra mot förslaget 
att förändra den Gemensamma nämnden till en gemensam Hjälpmedelsnämnd en
ligt förtroendemannakommittens förslag, dock med följande förslag till tillägg: 

att behålla antalet ledamöter i Hjälpmedelsnämnden, så att landstinget har fem le
damöter och kommunerna en ledamot från varje kommun, 

att ordförande är från landstinget och vice ordförande är från kommunerna, samt 

att Hjälpmedelsnämnden bereder förslag till beslut till respektive huvudman. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§57 

Justerandes s!gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Detaljplan för Fridhem verksamhetsområde; samråd 

INLEDNING 

Dnr 2014/105 

I förslag till ny detaljplan ändras den befintliga planen som enbart medger industri
verksamhet till att även tillåta fordonsservice samt handel med sällanköpsvaror. 
Planen hanteras med enkelt planförfarande. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/55/1, samrådshandlingar 

Plankonsult Eleonore Albenius, Tengbom, presenterar den nya detaljplanen. Plan
arkitekterna Sofia Elrud och Märta Alsen deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna utförd behovsbedömning för detaljplan för Fridhem, samt 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
skicka ut detaljplaneförslaget på samråd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna utförd behovsbedömning för detaljplan för Fridhem, samt 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
skicka ut detaljplaneförslaget på samråd. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 
~?c 2 C/ N' o_? o s~ 

Utdragsbestyrkande 
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l sALA 
KOMMUN 

§58 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Ny översiktsplan för Sala kommun; information 

INLEDNING 
Presentation av arbetet med översiktsplan för Sala kommun. 

Beredning 

Dnr 2014/14 

Planarkitekt Märta Alsen informerar om Länsstyrelsens aktualitetsredogörelse samt 
arbetet med översiktsplanen. Planarkitekt Sofia Elrud deltar vid ärendets behand
ling. 

Plankonsult Tomas Stoll, Tengbom, presenterar förslag till upplägg av översiktspla
nen. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna förslag om arbetet med den nya översiktplanen till kommunstyrelsen 
för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna förslag till arbetet med den nya översiktplanen till kommunstyrelsen 
för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§59 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Fortsättning av Leader Nedre Dalälven från 2015; 
avsiktsförklaring 

INLEDNING 

Dnr 2014/280 

Leader Nedre Dalälven planerar att fortsätta sin verksamhet under kommande pro
gramperiod 2015-2021. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/56/1, skrivelse/viljeyttring från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/56/2, skrivelse från Leader Nedre Dalälven 
Bilaga KS 2014/56/3, avsiktsförklaring 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun, i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2014/56/1, medverkar i 
Leaders efterföljare "Lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälvsområdet" under 
programperioden 2015-2021, 
att medfinansiera verksamheten för år 2015 med motsvarande belopp som kom
munens årskostnad varit under innevarande programperiod 2008-2014, 281.503 
kronor, att täckas inom budget, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaring, 
Bilaga KS 2014/56/3. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun, i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2014/56/1, medverkar i 
Leaders efterföljare "Lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälvsom rådet" under 
programperioden 2015-2021, 

att medfinansiera verksamheten för år 2015 med motsvarande belopp som 
kommunens årskostnad varit under innevarande programperiod 2008-2014, 
281.503 kronor, att täckas inom budget, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaring, 
Bilaga KS 2014/56/3. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18 (21) 



§ 60 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Dnr 2014/450 

strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning 2015-2017 
samt strategisk plan för överförmyndare 2015-2017 
Beredning 
Bilaga KS 2014/59/1, Strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/59/2, sammanställning/sammandrag 
Bilaga KS 2014/59/3, sammanställning 
Bilaga KS 2014/59/4, Strategisk plan för överförmyndare 

Kommunchef )enny Nolhage samt kontorscheferna Silvana Enelo-)ansson, Magnus 
Holmberg Mu hr, Göran Åkesson och Lennart Björk föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa förslag till strategisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsens förvalt
ning, Bilaga KS 2014/59/1, 
att fastställa förslag till Strategisk plan 2015-2017 för överförmyndare, Bilaga 
KS 2014/59/4, samt 
att överlämna de strategiska planerna till budgetberedning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa förslag till strategisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsens förvalt
ning, Bilaga KS 2014/59/1, 

att fastställa förslag till Strategisk plan 2015-2017 för överförmyndare, Bilaga 
KS 2014/59/4, samt 

att överlämna de strategiska planerna till budgetberedning. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

19 (21) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Dnr2014/68 

§ 61 Ansökan om ytterligare stöd till evenemang- förlustgaranti 
salafestivalen 2014 

INLEDNING 
Sala Festival Ekonomisk förening har inkommit med ansökan om 260.000 kronor 
för genomförande av salafestivalen 2014-07-25--26. Kommunstyrelsen beslutade 
2014-01-09, § 4, att bevilja föreningen 150.000 kronor i förlustgaranti. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/42/3, skrivelse från Sala Festival Ekonomisk förening 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening ytterligare 65.000 kronor i förlust
garanti till salafestivalen 2014, att täckas av eget kapital, samt 
;ill, för att förlustgaranti till salafestivalen 2014 ska utgå, ska evenemanget vara 
öppet, utan entreavgifter och stängsel, samt att samtliga krögare i Sala inbjuds att 
delta. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening ytterligare 65.000 kronor i förlust
garanti till salafestivalen 2014, att täckas av eget kapital, samt 

;ill, för att förlustgaranti till salafestivalen 2014 ska utgå, ska evenemanget vara 
öppet, utan entreavgifter och stängsel, samt att samtliga krögare i Sala inbjuds att 
delta. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 

20{21) 



u SALA 
KOMMUN 

§ 62 

Justerandes sign 

~~ 
/ 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Bilaga KS 2014/65/1, sammanställning av anmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

21 {21) 


