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N ärvaralista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

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

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

Lars Alderfors (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Ragge jagero (SD) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Mauro Pliscovaz, verksamhetschef 
Benny Wetterberg, kanslichef 
Lena Wiklund, alkoholhandläggare 
Per Skog, säkerhetsansvarig 
Bernard Niglis, vd salabostäder AB 
Lennart Björk, ekonomichef 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Inger Lindström, controller 
Yvonne Fahlman, markingenjör 
)iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

Innehållsförteckning 
Ordningsfråga .............. . 

Projekt Sociala företag ... 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Handlingsplan och strategi för politiska partiers dettagande i skolan; information .. 

Behov av åtgärder i S~itrabrunns förskota med anledning av skada; omdisponering av medel. 
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Gemensam administration för kommunstyrelsens förvaltning .. . 

Ansökan från Sala Silvergruva om ekonomiskt stöd .................. . 

Förordnande som biträdande förvaltningschef för kommunstyrelsen förvaltning; information 

Förslag till ny sotningstaxa 2014 .............. . 

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll2014 .... 

Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 . 

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö. 

Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala- "Si!verkortet" ...... . 
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"'"l' "'-"'-"'"' SALA 
KOMMUN 

§ 80 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

Boksluts beredning, salabostäder AB 

Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 

Utdragsbestyrkande 

4 (29) 



iii sALA 
~KOMMUN 

§ 81 

Justerandes sign 

Projekt Sociala företag 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/401 

De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av 
olika orsaker har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgsnämn
den överlämnar ett ärende till kommunstyrelsen för ställningstagande avseende ett 
treårigt projekt Sociala företag. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/78/1 

Verksamhetschef Mauro Pliscovaz föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att för år 2014 anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att 
möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att för år 2014 anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att 
möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

s {29) 



§ 82 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/343 

Handlingsplan och strategi för politiska partiers deltagande i 
skolan; information 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har 2013-02-25, § 23, beslutat att uppdra till bildnings- och 
lärandenämnden att ta fram en strategi och handlingsplan för de politiska partier
nas deltagande i skolan. Bildnings-och lärandenämnden har 2014-03-11 fastställt 
en strategi och handlingsplan, efter att ha inhämtat synpunkter från de politiska 
ungdomsförbunden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/79 fl, BLN § 19 handlingsplan och strategi 
Bilaga KS 2014/79/2, handlingsplan och strategi 

Kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
bildnings- och lärandenämnden/skolförvaltningen 

J!:y; 2{1/i( tJljO;b 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§ 83 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/534 

Behov av åtgärder i Sätrabrunns förskola med anledning av skada; 
omdisponering av medel 

INLEDNING 
sätrabrunns förskola har under en lång tid varit trångbodd, Delar av angränsande 
lokaler, Lugnet, har därför tagits i anspråk En vattenläcka har upptäckts i lokalen, 
Förslag presenteras om en utbyggnad av förskolan med två nya avdelningar på 
sammanlagt 200 m2, Förvaltarenheten och skolförvaltningen föreslår gemensamt 
kommunstyrelsen att tekniska kontoret medges omdisponera medel, så att nybygg
nation i Sätrabrunn snarast kan inledas, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/80/1, BLN § 22 med underlag 

Kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
att omdisponera 6,000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717 
Tillagningskök VarmsätrajAngshagenjRansta, budget 9,000 tkr, till nytt projekt Om
och tillbyggnad sätrabrunns förskola, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 

att omdisponera 6,000 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3717 
Tillagningskök VarmsätrajAngshagenjRansta, budget 9,000 tkr, till nytt projekt Om
och tillbyggnad sätrabrunns förskola, 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

7 {29) 



Mi sALA 
~KOMMUN 

§ 84 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2013/52 

Rapport/utredning om längre öppettider för Salas restauranger 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 12, i samband med behandling av en 
motion om längre öppettider för Salas restauranger, att en utvärdering skulle göras 
med berörda myndigheter, förvaltning och restaurangägare vad en utökad serve
ringstimme ger för effekt samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i 
dialog med Salas restaurangägare se över intresset att förlänga serveringstillstånd 
till kl 03.00. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/81/1, rapport från kommunstyrelsens förvaltning, alkoholhandläg
garen. 

Alkoholhandläggare Lena Wiklund föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
illJ; ej genomföra förlängt öppethållande för Salas restauranger till kl 03.00, 
då genomförd utredning visar att företrädare för Salas restauranger och andra myn
digheter i Sala ej har intresse av ett förlängt öppethållande, samt 
illt i övrigt lägga rapporten till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 

att ej genomföra förlängt öppethållande för Salas restauranger till kl 03.00, 
då genomförd utredning visar att företrädare för Salas restauranger och andra myn
digheter i Sala ej har intresse av ett förlängt öppethållande, samt 

illt i övrigt lägga rapporten till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

8 {29) 
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PmSALA 
~KOMMUN 

§ 85 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/541 

Naturvårdsverkets remiss om ändrade föreskrifter för 
Färnebofjärdens nationalpark; yttrande 

INLEDNING 
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län tagit fram förslag 
till ändrade föreskrifter samt en konsekvensanalys för Färnebofjärdens national
park och önskar få synpunkter från Sala kommun. Även Nedre Dalälvens Intresse
förening har begärt yttrande över sin skrivelse/yttrande i samma ärende. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/82/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/82/2, remiss från Nedre Dalälvens Intresseförening 
Bilaga KS 2014/82/3, remiss från Naturvårdsverket 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att som yttrande till Naturvårdsverket ställa sig bakom yttrande från Nedre Daläl
vens Intresseförening, Bilaga KS 2014/82/l. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att som yttrande till Naturvårdsverket ställa sig bakom yttrande från Nedre Daläl
vens Intresseförening, Bilaga KS 2014/82/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (29) 



l
''""' ··········•··· SALA 

KOMMUN 

§ 86 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Äldreplan j Äldreomsorgsplan för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2014/554 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04, § 164, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att under 2014 tillsammans med förvaltningar, nämnder, pensionärsor
ganisationer, politiska partier med flera ta fram en Äldreplan för perioden 2015-
2021. Förvaltningen presenterar nu en projektplan för framtagandet av Äldreplan 
j Äldreomsorgsplan för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/83/1, projektplan 

Kontorschef Silvana Enelo-janssan och säkerhetsansvarige Per Skog föredrar ären
det 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
ill!, med utgångspunkt från dagens diskussion, återremittera ärendet till kommun
styrelsens förvaltning för revidering av projektplanen, som ska utformas ur ett bre
dare samhällsperspektiv, se över tidsplanen för projektet med mera, samt 
att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 apriL 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

ill!, med utgångspunkt från dagens diskussion, återremittera ärendet till kommun
styrelsens förvaltning för att revidering av projektplanen, som ska utformas ur ett 
bredare samhällsperspektiv, se över tidsplanen för projektet med mera, samt 

att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 apriL 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-janssan 
Per Skog f:.Xp 20 /if tJ 'l o ..z 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 87 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Bokslutsberedning, salabostäder AB 

Beredning 

Dnr 2014/484 

Ordförande Glenn Andersson, salabostäder AB och vd Bernard Niglis, salabostäder 
AB, föredrar årsredovisning 2013 för salabostäder AB. 

Ekonomichef Lennart Björk, controller Inger Lindström och redovisningsekonom 
Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

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 

Utdragsbestyrkande 

11 (29) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 88 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Bokslut 2013 för Sala kommun 
Beredning 
Bilaga KS 2014/57/1, Årsredovisning 2013 
Bilaga KS 2014/57 j 2, indikatorsammanställning 2013 

Dnr 2014/484 

Bilaga KS 2014/57/3, begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag 
Bilaga KS 2014/57/4, begäran om tilläggsanslag investeringar 2013 till2014 
Bilaga KS 2014/57/5, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2014/57/6, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2013 
Bilaga KS 2014/57/7, bolagens årsredovisningar 

Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/57/8, socialdemokraternas förslag till Bokslut 2013 

Ekonomichef Lennart Björk, controller Inger Lindström och redovisningsekonom 
Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar socialdemokraternas förslag till bokslut 2013 för Sala 
kommun. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas i protokollet att Alliansen lämnar sitt förslag till bokslut 2013 vid 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 2.500 tkr 
att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016 
i enlighet med Bilaga KS 2014/57 j8, samt 
att fastställa Hälsobokslut 2013 för Sala kommun 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärde rna, 

att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 2.500 tkr 

att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016 
i enlighet med Bilaga KS 2014/57/8, samt 

att fastställa Hälsobokslut 2013 för Sala kommun 

Utdragsbestyrkande 
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ISALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~SALA 
~KOMMUN 

§ 89 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/561 

Gemensam administration för kommunstyrelsens förvaltning 

INLEDNING 
Förslag från kommunstyrelsens förvaltning om omdisponering av resurs, från med
borgarkontoret till kultur- och fritidskontoret, för att frigöra administratör från and
ra arbetsuppgifter. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/84/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkon
toret 

Kontorschef Silvana Enelo-janssan föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att omdisponera 90 tkr från medborgarkontoret till kultur-och fritidskontoret för 
innevarande år 2014, samt 
att överlämna till budgetberedningen 110 tkr för helårseffekt från och med år 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att omdisponera 90 tkr från medborgarkontoret till kultur-och fritidskontoret för 
innevarande år 2014, samt 

;m överlämna till budgetberedningen 110 tkr för helårseffekt från och med år 2015. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, . 
ekonomikontoret/budgetberedning tf!i_tJ.j)/1..( Ci'if O J 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 90 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Ansökan från Sala Silvergruva om ekonomiskt stöd 

INLEDNING 

Dnr 2014/512 

Sala Silvergruva AB har genom styrelseordförande Lena Hjelm-Walh\n och vd Kata
rina Litzen lämnat in en ansökan till kommunstyrelsen om ekonomiskt stöd om 
1.500 tkr för investeringar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/85/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kommunchefen 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

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

att för år 2014 anslå 1.500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra tilläggsanslag. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att för år 2014 anslå 1.500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra tilläggsanslag. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 91 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/555 

Förordnande som biträdande förvaltningschef för kommun
styrelsen förvaltning; information 

INLEDNING 
Tidsbegränsat uppdrag 2014-04-01- -12-31, tillägg till befintligt uppdrag för med
borgarkontorets chef Silvana Enelo-jansson, som biträdande förvaltningschefför 
kommunstyrelsens förvaltning 

Beredning 
Bilaga KS 2014/86/1, förordnande 

Kommunchef jenny Nolhage informerar 

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, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-j ansson 
personalkontoret 

E '<f Jf)N (Ji/a 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 92 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Förslag till ny sotningstaxa 2014 

INLEDNING 

Dnr2014j551 

sotningsindex för 2014 är fastställt till1,08 %för den kommun, som i likhet med 
Sala fastställde 2013 års taxa från och med 2013-07-01 och som avser att tillämpa 
2014 års taxa från och med 2014-04-01. sotningstaxan uppräknas med denna pro
centsats, 

Beredning 
Bilaga KS 2013/87/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/87/2, ny sotningstaxa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till sotningstaxa 2014 i enlighet med Bilaga KS 2013/87 jZ, med en 
timersättning på 423 kronor, att gälla från och med 2014-04-01, samt 
att den gamla taxan därmed upphävs, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till sotningstaxa 2014 i enlighet med Bilaga KS 2013/87/2, med en 
timersättning på 423 kronor, att gälla från och med 2014-04-01, samt 

att den gamla taxan därmed upphävs, 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 {29) 
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Mi sALA 
~KOMMUN 

§ 93 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll2014 

INLEDNING 

D nr 2014/552 

sotningsindex för 2014 är fastställt till1,08 %för den kommun, som i likhet med 
Sala fastställde 2013 års taxa från och med 2013-07-01 och som avser att tillämpa 
2014 års taxa från och med 2014-04-01. sotningstaxan uppräknas med denna pro
centsats. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/88/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/88/2, ny taxa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll 2014 i enlighet med Bilaga KS 
2013/88/2, med en timersättning på 666 kronor, attgälla från och med 2014-04-01, 
samt 
m den gamla taxan därmed upphävs. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll 2014 i enlighet med Bilaga KS 
2013/88/2, med en timersättning på 666 kronor, att gälla från och med 2014-04-01, 
samt 

att den gamla taxan därmed upphävs. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

18 {30) 



§ 94 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 

INLEDNING 

Dnr 2014/597 

Sala kommuns fastighet Katrinelund 1:155 har av kommunen varit uthyrd för fri
tidsändamål. Hyresgästen har sagt upp hyresavtalet och därefter har fastigheten 
rivits då den var angripen av mögel och ej gick att renovera. Fastigheten som idag 
består av tomtmark med ett mindre uthus är nu såld. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2014/98/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, Planering och 
Utveckling 
Bilaga KS 2014/98/2, köpekontrakt 

Markingenjör Yvonne Fahlman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund 1:155 till Linus Johansson, för 
en köpesumma av 450 tkr, i enlighet med köpekontrakt Bilaga KS 2014/98/2, samt 
att handlingar i ärendet undertecknas av chefen för samhällsbyggnadskontoret, Sala 
kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund 1:155 till Linus Johansson, för 
en köpesumma av 450 tkr, i enlighet med köpekontrakt Bilaga KS 2014/98/2, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av chefen för samhällsbyggnadskontoret, Sala 
kommun. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

19{30) 



iij.SALA 
~KOMMUN 

§ 95 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/115 

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) inkom 2014-01-20 med rubricerad motion. Motionären före
slår att det tas fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, ar
betsvillkor och omsorg om miljön blir vägledande. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/89/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/89/2, yttrande från ekonomikontoret, upphandlaren 
Bilaga KS 2014/89/3, motion 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

20 (29) 



~SALA 
KOMMUN 

§ 96 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/81 

Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala- "Silverkortet" 

INLEDNING 
Mårten Öhrström (C) inkom 2014-01-14 med rubricerad motion. Motionären före
slår att möjligheten utreds att införa ett turistkort för Sala kommuns kollektivtrafik, 
så att besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt i hela kommu
nen under en begränsad tid. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/90/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/90/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/90/3, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2014/90/4, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat tu
rist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som 
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika 
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt 
ill1 därmed anse motionen bifallen 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat tu
rist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som 
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika 
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt 

ill1 därmed anse motionen bifallen 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

21 (29) 



§ 97 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/148 

Svar på motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk 

INLEDNING 
Anders Westin (C), Christer Eriksson (C) och GustafEriksson (C) inkom 2014-01-24 
med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det initieras en utredning tillsam
mans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i syfte att dels påvisa vilka 
insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att vistas i och dels ta fram 
en enkel plan för hur området ska bevaras och utvecklas i framtiden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/91/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/91/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/91/3, 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 {29) 
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§ 98 

Justerandes sign 

Jt(j_ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Svar på medborgarförslag - Ransta växer igen 

INLEDNING 

Dnr 2014/7 

Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom Eva E din, inkom 2013-11-26 med rubrice
rat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att cykelvägar och grönområden i 
Ranstaska skötas om bättre, då dessa successivt håller på att växa igen på grund av 
bristande skötsel. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/92/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/92/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/92/3, 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 

23 (29) 



§ 99 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/120 

Svar på medborgarförslag om belysning av Rådhuset och tak
ryttaren 

INLEDNING 
Lars M Johnson inkom 2014-01-20 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställ
aren föreslår att det sätts upp belysning på Rådhusets fasad ut mot Stora torget och 
på takryttaren. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/93/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/93/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/93/3, 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 

24 (29) 
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§ 100 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/564 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/94/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens 
förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

25 (29) 



§ 101 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/565 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om bered
ning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid be
redningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/95/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens 
förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

26 (29) 



.SALA 
KOMMUN 

§ 102 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Dnr 2014/566 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verk
ställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/96/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens 
förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

27 (29) 
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§ 103 

Justerandes sign 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Per-Olov Rapp (S) informerar om att lördagens "Earth Ho ur" resulterade i vinst för 
Sala kommun över H e by kommun, vilket kommer att firas under torsdagen denna 
vecka med "miljöfika" för alla kommunmedborgare på Stora torget i Sala. 

Utdragsbestyrkande 

28 (29) 
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§ 104 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

Bilaga KS 2014/97/1, sammanställning av anmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

29 (29) 


