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Närvarolista 
Beslutande 
Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare   
    

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

Närvarande representanter Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Ragge Jagero (SD) 
Gunnel Söderström (V) 

Övriga deltagare Jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Märta Alsén, planarkitekt 
Magnus Holmberg Muhr, kontorschef 
Lennart Björk, ekonomichef 
Agneta von Schoting, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 
Benny Wetterberg, kanslichef skolförvaltningen 
Lars-Göran Carlsson, förhandlare 
Petra Jablonski, kulturentreprenör 
Marie Öhlund, förvaltningssekreterare 
Sara Ingo, förvaltningsassistent 
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     Dnr 2014/305 

§ 107 Plan för Sala stad – fördjupning av översiktsplan, antagande 

INLEDNING 
Upprättande av Plan för Sala stad - fördjupning av översiktsplan, syftar till att 
rationalisera och förenkla beslutsfattandet. Med en gemensam bild av framtiden 
blir det lättare att se på ett enskilt beslut i ett större perspektiv.   

Beredning 
Bilaga KS 2014/102/1, utlåtande. 
Bilaga KS 2014/102/2, planförslag. 
Bilaga KS 2014/102/3, samrådsredogörelse. 
Bilaga KS 2014/102/4, miljökonsekvensbeskrivning bilaga 1. 
Bilaga KS 2014/102/5, planeringsförutsättningar bilaga 2. 
Bilaga KS 2014/102/6, kartbilaga bilaga 3. 
Bilaga KS 2014/102/7, Sala tätorts grönstruktur bilaga 2:1. 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar 
att anta Plan för Sala stad – fördjupning av översiktsplan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anta Plan för Sala stad – fördjupning av översiktsplan. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 2014/304 

§ 108 Redovisning av slutförda ortsanalyser för Saladamm och Broddbo 

INLEDNING 
Ortsanalys är en arbetsmetod som bygger på den norska analysmetoden "stedsana-
lyse". Arbetsmetoden ses nationellt som en del i arbetet för att uppnå regeringens 
mål för en hållbar utveckling av Sveriges städer och tätorter. Genom ortsanalys kan 
kommunen få en bättre handlingsplan för ortens utveckling och en geografisk sam-
manhållen helhetssyn. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/103/1, ortsanalys för Saladamm. 
Bilaga KS 2014/103/2, ortsanalys för Broddbo. 

Märta Alsén föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

________ 
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Dnr 2014/546 

§ 109 Revisionsrapport – Förberedelser för EKO-frågor (etik, korruption 
och oegentligheter)  

INLEDNING 
Revisionen har granskat kommunens förberedelse för EKO-frågor, det vill säga etik, 
korruption och oegentligheter. Granskningen har koncentrerats på kommunens 
förebyggande arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/104/1, yttrande från ekonomikontoret. 
Bilaga KS 2014/104/2, revisionsrapport. 

Lennart Björk föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en policy för mutor och 
oegentligheter,  
att revisionens synpunkter ska beaktas i arbetet med framtagande av policy för mu-
tor och oegentligheter, 
att i nämndernas och kommunstyrelsens internkontrollplaner ska finnas en stående 
punkt innebärande kontroll av fakturahantering och användande av inköpskort, 
att uppmana bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden be-
akta revisionens synpunkter samt  
att överlämna yttrandet till revisionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en policy för mutor och 
oegentligheter,  

att revisionens synpunkter ska beaktas i arbetet med framtagande av policy för mu-
tor och oegentligheter, 

att i nämndernas och kommunstyrelsens internkontrollplaner ska finnas en stående 
punkt innebärande kontroll av fakturahantering och användande av inköpskort, 

att uppmana bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden be-
akta revisionens synpunkter samt 

att överlämna yttrandet till revisionen. 

________ 
 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 2014/336 

§ 110 Revisionsrapport – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen  

INLEDNING 
Revisionen har i "Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kom-
munala bolagen" granskat om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt avseende 
bolagen i tillräcklig omfattning. Revisionens sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala bolagen inte är tillräcklig. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/105/1, yttrande från ekonomikontoret. 
Bilaga KS 2014/105/2, revisionsrapport. 

Jenny Nolhage föredrar ärendet. Lennart Björk deltar vid ärendets behandling. 

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 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

8 (14)  

Sammanträdesdatum 

2014-04-22 
  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2014/254 

§ 111 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi  

Beredning 
Bilaga KS 2014/48/3, uppföljning för mars 2014. 

Lennart Björk, Agneta von Schoting, Benny Wetterberg och Jenny Nolhage föredrar 
ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppmana styrelser och nämnder att hålla sig inom budgeterade ramar samt 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppmana styrelser och nämnder att hålla sig inom budgeterade ramar samt 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
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Dnr 2014/429 

§ 112 Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 2015-2018   

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216/2013 en parlamentarisk grupp med 
uppgift att genomföra en översyn av politisk organisation och förvaltningsorganisat-
ion samt arvodes och ersättningsbestämmelser i Sala kommun för mandatperioden 
2015- 2018. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/106/1, förslag från parlamentariska kommittén. 
Bilaga KS 2014/106/2, förslag till bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda 2015- 2018. 
Handling inkommer, bilaga KS 2014/106/3, avvikande uppfattning från Salas Bästa. 
Handling inkommer, bilaga KS 2014/106/4, missiv från Per-Olov Rapp (S). 

Glenn Andersson föredrar ärendet. Lars-Göran Carlsson deltar vid ärendets behand-
ling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka parlamentariska gruppens förslag med följande tillägg/förtydligande; 
att rätt till insynsplats bör endast parti ha, som är representerat i kommunfullmäk-
tige i Sala och som saknar ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens ledningsutskott, 
att flytta § 18 Uppräkning av arvoden och ersättningar, i Förslag till bestämmelser 
om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2015-2018, som punkt 2, 
att i § 8 Arvoden kommunalråd/oppositionsråd, lägga till att det gäller kommunalt 
arvode. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka parlamentariska gruppens förslag med följande tillägg/förtydligande; 

att kommunala pensionärs- och handikapprådet fortsätter ligga direkt under kom-
munstyrelsen, 

att rätt till insynsplats bör endast parti ha, som är representerat i kommunfullmäk-
tige i Sala och som saknar ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens ledningsutskott 

att rätten till insynsplats begränsas till att gälla partiets representant ur fullmäktige-
gruppen, 
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forts § 112 

att flytta § 18 Uppräkning av arvoden och ersättningar, i Förslag till bestämmelser 
om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2015-2018, som punkt 2, 

att i § 8 Arvoden kommunalråd/oppositionsråd, lägga till att det gäller kommunalt 
arvode. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 2014/645 

§ 113 Förslag till regler för kommunalt partistöd i Sala kommun    

Beredning 
Bilaga KS 2014/107/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 

Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar 
att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107/1. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 2014/615 

§ 114 Ansökan om stöd till evenemang – förlustgaranti; Valborgsmässo-
firande i Västerfärnebo    

INLEDNING  
Västerfärnebo AIK ansöker om 4.500 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
Valborgsmässofirande med fyrverkeri och underhållning den 30 april 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/108/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret. 
Bilaga KS 2014/108/2, ansökan från Västerfärnebo AIK.  

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 4.500 kronor i förlustgaranti för arrangerande av Valborgs-
mässofirande med fyrverkeri och underhållning i Västerfärnebo. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna maximalt 4.500 kronor i förlustgaranti för arrangerande av Valborgs-
mässofirande med fyrverkeri och underhållning i Västerfärnebo. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
Kultur- och fritidskontoret, Roger Nilsson 
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§ 115 Information    
Petra Jablonski informerar om Sala Ekodagar 9-10 maj 2014. 

Gunnel Söderström (V) rapporterar från vänortsbesök från Pao. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

________ 
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§ 116 Anmälningsärenden   

Beredning 
Bilaga KS 2014/109/1, sammanställning av anmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

________ 
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