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Ledningsutskottet 
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Datum för anslags uppsättande 2014-03-26 Datum för anslags nedtagande 2014-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift 
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65-79 



Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEONINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

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

Christer Eriksson (C), ersätter Carola Gunnarsson (C) 

Bo Kihlström (S) 
Monica Fahrman (MP) 
Michael PB Johansson (M) 

Lars Alderfors (FP) 
Håkan Pettersson (KO) 
Ragge jagero (SD) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
jenny Sivars, miljöingenjör 
Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare 
j uneAnn Wincent, förvaltningschef skolförvaltningen 
Agneta von Schoting, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 
Lennart Björk, ekonomichef 
M ärta Alsen, planarktitekt 
Ås a Eriksson, enhetschef Lokalförvaltarna 
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret 
Henric Sjöblom, biträdande skolchef 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Benny Wetterberg, kanslichef 
Anders Johansson, samhällsplanerare 
)iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Innehållsförteckning 
§ 65 

§ 66 

§67 

§ 68 

§ 69 

§ 70 

§71 

§72 

Om byggnation av stadsparken och nya Resecent rum, projektplane r; information .... ............................ 4 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi ..................... . . ..................................................... 5 

Bemyndigande att teckna firma ......................................................... . .. ...................... 6 

Ändrad detaljplan för kvarteret lodjuret; beslut om ........... , ............................... . 

Detaljplan för kvarteret Kaplanen; beslut om granskning ............................... . 

lokalutredning ................................................................................................................................... . 

..8 

. 9-10 

Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns Ols-området; rapport ................. .. 

Riktlinjer med checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut i Sala kommun .. . 

.. ........ 11 

.. 12 

§ 73 Kartläggning och beskrivning av verksamheter för att främja barns och ungdomars hälsa; delrapport ........ 13 

§ 74 Förskolorna i Västra området; utbyggnad av Salbo skola.......................................................................... 14 

§ 75 Utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation, Reviderade riktlinjer för handläggning av särskild 

§ 76 

§77 

§ 78 

§79 

kollektivtrafik i Sa!a kommun.................. .......................................... ............................ . . 15 

Tätortsutredningen ......................................................... . 

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2014-2018. 

Behov av utredning för hållbar utveckling och miljö på VKL. 

Anmälningsärenden ................................................................. .. 

Utdragsbestyrkande 

.................. 16 

.... 17 

18 

.19 
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§ 65 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Ombyggnation av stadsparken och nya Resecentrum, 
projektplaner; information 

INLEDNING 

Dnr 2011/202 
Dnr 2014/326 

Information från projektledarna om projektplaner förombyggnation av stadsparken 
och nya Resecentrum. 

Beredning 
Miljöingenjör /projektledare jenny Sivars informerar om projektplan för nya Rese
centrum. 
Stadsträdgårdsmästarejprojektledare Kristin Hedman informerar om projektplan 
för stadsparken. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 

Exp Nt'32h 
Utdragsbestyrkande 
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§ 66 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning februari 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/48/2, uppföljning 

Dnr 2014/254 

Ekonomichef Lennart Björk inleder uppföljningen och föredrar resultaträkningen. 
Kommunchef jenny Nolhage samt förvaltningscheferna Agneta von schoting och 
j uneAnn Wincent föredrar sina respektive förvaltningars uppföljningar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 

;;:~· ,) f Lf &73 2b 
Utdragsbestyrkande 
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§ 67 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Bemyndigande att teckna firma 

INLEDNING 

Dnr 2014/433 

Nytt bemyndigande med anledning personalförändringar på ekonomikontoret 

Beredning 
Bilaga KS 2014/67/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikon
toret 

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

ill!, med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2013, § 226, be
myndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma: 

Lennart Björk 
Inger Lindström 
Anna Cedervång 
Inger Dellbeck 
Ulla Wahlström 
Daniel Ahlin 
Helena Lindqvist 
Jens Johansson 
EvaJohansson 

BESLUT 

ekonomichef 
controller 
redovisningsekonom 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonom 
ekonomisekreterare 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

ill!, med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2013, § 226, be
myndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma: 

Lennart Björk 
Inger Lindström 
Anna Cedervång 
Inger Dellbeck 
Ulla Wahlström 
Daniel Ahlin 
Helena Lindqvist 
Jens Johansson 
Evajohansson 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

ekonomichef 
controller 
redovisningsekonom 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonomihandläggare 
ekonom 
ekonomisekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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•'""' "'"'··· SALA 
KOMMUN 

§ 68 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Ändrad detaljplan för kvarteret Lodjuret; beslut om 

INLEDNING 

Dnr 2014/535 

För att möjliggöra att bygga parhus i kvarteret Lodjuret behöver detaljplanen 
ändras. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/68/1, samrådshandlingar 

Planarkitekt Märta Alsen föredrar ärendet 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att sända ut detaljplan för kvarteret Lodjuret på samråd. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

i::.~ .. ·0 J( j '• 2 ? /". j:::: X. .' t "'l ()v "--..W 

Utdragsbestyrkande 
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§ 69 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Dnr 2014/390 

Detaljplan för kvarteret Kaplanen; beslut om granskning 

INLEDNING 
Planändringen möjliggör för andra aktörer än staten, landstinget och kommunen att 
förvalta och nyttja fastigheten. Framtida användning förslås blir bostäder och cen
rum. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/69/1, granskningshandlingar 

Planarkitekt M ärta Alsen föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att sända ut detaljplan för kvarteret Kaplanen för granskning. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

E x _ Nu 3 2Jv 
Utdragsbestyrkande 
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§ 70 

Justerandes sign 

Lokalutredning 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Dnr 2014/448 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-04 att uppdra till kommunstyrelsens förvalt
ning att presentera förslag till hur förvaltningarnas verksamheter kan omdisponeras 
lokalmässigt för ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att för
sälja fasatigheter som ej behövs för kommunens verksamheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/70/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 

Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret, föredrar ärendet. Enhetschef Åsa Eriks
son deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avveckla kostsamma externa lokaler och hyresavtal om berörda verksamheter 
kan inrymmas i kommunens egna fastigheter och till en lägre kostnad, 
att försälja de i lokalutredningen upptagna fastigheterna Rektorn 4, Sörskogen, Ver
dandi 17, C-huset Kungsängsgymnasiet samt Bergwerdien 9, BeHanderska gården, 
och erbjuda alternativa verksamhetslokaler för nuvarande hyresgäster, 
att säga upp hyresavtalet för Kräftan 4, solgatans gruppboende och utreda möjlig
heterna driva verksamheten i egna lokaler alternativt köpa Kräftan 4, 
att Lindgården hyrs ut med högst ettåriga hyresavtal då uppdrag finnas utreda möj
ligheterna att där skapa trygghetsboende, samt 
att i övrigt överlämna lokalutredningen till budgetberedningen att hanteras i strate
gisk Plan 2015-2017. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avveckla kostsamma externa lokaler och hyresavtal om berörda verksamheter 
kan inrymmas i kommunens egna fastigheter och till en lägre kostnad, 

att försälja de i lokalutredningen upptagna fastigheterna Rektorn 4, Sörskogen, Ver
dandi 17, C-huset Kungsängsgymnasiet samt Bergwerdien 9, BeHanderska gården, 
och erbjuda alternativa verksamhetslokaler för nuvarande hyresgäster, 

att säga upp hyresavtalet för Kräftan 4, solgatans gruppboende och utreda möjlig
heterna driva verksamheten i egna lokaler alternativt köpa Kräftan 4, 

att Lindgården hyrs ut med högst ettåriga hyresavtal då uppdrag finnas utreda möj
ligheterna att där skapa trygghetsboende, samt 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

i!ll i övrigt överlämna lokalutredningen till budgetberedningen att hanteras i strate
gisk Plan 2015-2017. 

Utdrag 

kommunstyrelsen ?,/p· :2{!11./0.~2-b ekonomikontoret/budgetberedningen för kännedom c->< 

Utdragsbestyrkande 

10{19) 



§ 71 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

Dnr 2014/358 

Uppdrag om byggnation av bryggor för fiske vid Måns O Is
området; rapport 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att uppdra till kommunstyrelsen att 
utreda möjligheten att genomföra förslaget att uppföra bryggor norr om MånsOls 
utvärdshus och redovisa de investeringskostnader och driftskostnader som upp
kommer vid genomförandet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/71/1, rapport från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 

Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§72 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Dnr 2014/367 

Riktlinjer j checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut i 
salakommun 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har 2013-10-28 beslutat att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att ta fram riktlinjer j checklista som synliggör konsekvenserna för 
landsbygden av kommunala plitiska beslut. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/72/1, riktlinjer 

Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till riktlinjer /checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut 
i Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till riktlinjer /checklista för verkställighet av landsbygdssäkra beslut 
i Sala kommun. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

12 {19) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Dnr 2014/419 

§ 73 Kartläggning och beskrivning av verksamheter för att främja 
barns och ungdomars hälsa; delrapport 

INLEDNING 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-04 gavs uppdrag till skolförvaltning
en att göra en kartläggning av hur det förebyggande arbetet inom förskola/skola 
bedrivs sett i perspektivet barn och ungdomars psykiska hälsa samt presentera för
slag till förbättringsåtgärder. skolförvaltningen presenterar en nulägesrapport för 
ledningsutskottet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/73/1, kartläggning 

Biträdande skolchef Henric Sjöblom föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna delrapporten. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

m godkänna delrapporten. 

Utdrag 

skolförvaltningen /!!t p !JJN (/)2b 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 74 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Dnr 2014/335 

Förskolorna i Västra området; utbyggnad av Salbo skola 

INLEDNING 
Hemställan till kommunstyrelsen om att utbyggnad av förskolan i Salbohed snarast 
inleds. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/74/1, BLN § 9 med underlag 
Bilaga KS 2014/74/2, komplettering 

Kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att omdisponera 1.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717 
Tillagningskök Varmsätraj ÄngshagenjRansta, budget 10.000 tkr, till nytt projekt 
Tillbyggnad Salbo förskola. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

m omdisponera 1.000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717 
Tillagningskök VarmsätrajÄngshagenjRansta, budget 10.000 tkr, till nytt projekt 
Tillbyggnad Salbo förskola. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 75 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Dnr 2014/37 

Utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation, Reviderade 
riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kom
mun 

INLEDNING 
Under hösten 2013 har en utredning om Sala kommuns skolskjutsorganisation ge
nomförts. Kommunstyrelsen gav 2014-02-06 ett tilläggsuppdrag till kommunstyrel
sens förvaltning och skolförvaltningen att till kommunstyrelsen redovisa en lösning 
för samlad skoldag alternativt ökade bussturer i Heden och Kilbo. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/6/7, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/6/8, skrivelse från skolförvaltningen 

Transportstrateg Kristina Eriksson och kanslichef Benny Wetterberg föredrar ären
det. 

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

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

.iill överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret/budgetberedningen E r tO /l( O 3Zk 

Utdragsbestyrkande 
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§ 76 

Justerandes sign 

Tätortsutredningen 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Dnr 2014/164 

Trafikförslag "Tätortstrafik i Sala" har inkommit från Kollektivtrafikmyndigheten. 
Ledningsutskottet beslutade 2014-02-11, § 30, att remittera ärendet till kommunala 
handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/33/3, yttramle från kommunala pensionärsrådet 
Bilaga KS 2014/33/4, yttrande från kommunala handikapprådet 

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen beslutar 
att förorda förslag 1 i utredningen, innebärande att Silverlinjen behålls men lin
jesträckningen görs om enligt beskrivning i förslag, 
dels beslutar för egen del 
att överlämna ärendet till budgetberedningen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen beslutar 

att förorda förslag 1 i utredningen, innebärande att Silverlinjen behålls men lin
jesträckningen görs om enligt beskrivning i förslag, 

dels beslutar för egen del 

att överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret/budgetberedningen f!Yp 2o IL{ C) 26 

Utdr<lgsbestyrkande 

16{19) 



~SAlA 
KOMMUN 

§ 77 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Dnr 2014/491 

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2014-2018 

INLEDNING 
Remiss från Länsstyrelsen Västmanlands län om Regionalt serviceprogram för 
Västmanlands län 2014-2018. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/75/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/75/2, remiss från Länsstyrelsen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun är positiv till att bidrag enligt förordning 2000:284 om stöd till 
kommersiell service lämnas inom Sala kommun, samt 
att kommundelarna Salbohed, Västerfärnebo, Möklinta och Ransta är områden där 
stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun är positiv till att bidrag enligt förordning 2000:284 om stöd till 
kommersiell service lämnas inom Sala kommun, samt 

att kommundelarna Salbohed, Västerfärnebo, Möklinta och Ransta är områden där 
stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 78 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Dnr 2014/497 

Behov av utredning för hållbar utveckling och miljö på VKL 

INLEDNING 
Remiss från Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) om behovet av en ytter
ligare beredning för att arbeta med hållbar utveckling och miljöfrågor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/76/1, skrivelse från VKL 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att ej tillstyrka införande av en beredning för hållbar utveckling och miljöfrågor i 
VKL. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att ej tillstyrka införande av en beredning för hållbar utveckling och miljöfrågor i 
V KL. 

Utdrag 

Västmanlands Kommuner och Landsting 

t:jt Loff! t/326 

Utdragsbestyrkande 
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§ 79 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 

Bilaga KS 2014/77 fl, sammanställning av anmälningsärende n. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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