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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Per-Olov Rapp (S) 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 

Amanda Lindblad (S) 
Monica Fahrman (MP) 

Christer Eriksson (C) 

Michael PB Johansson (M) 

Håkan Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Gunnei Söåerström (V) 

Ersätter Glenn Andersson (S) 
Ersätter Ulrika Spåreho (S) 

Ersätter Lars Alderfors (FP) 

Kl13.30-16.00 § 131-146 

Silvana Enelo-Jansson, biträdande förvaltningschef 
Jenny Sivars, miljöingenjör 
Hen ny Andersson, student vid Mälardalens högskola 
Roger Nilsson, kontorschef 
Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare 
Jane Allansson, pe rsonalchef 
Lennart Björk, ekonomichef 
Helena Tengbert, förvaltningsekonom 
Benny Wetterberg, kanslichef 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Märta Aisen, planarkitekt 
Ellinor Albenius, konsult, Tengbom 
Marie Öhlund, förva ltningssekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (20) 
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SALA 
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Juste randes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 131 

Just erandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Uthållig kommun, etapp 3; lägesrapport 

INLEDNING 

Dnr 2014/272 

Goda exempel i kommunens projekt uthållig kommun är det nya äldreboendet En 

kurs i energieffektivisering "Energifallet" ska hållas 2014-09-03 och 2014-10-29. 

Examensarbete "Energi- och klimatarbete i Sala kommun" är ett underlag för en ny 

energi- och klimatstrategi för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga inkommer, KS 2014/140/1, kursinbjudan Energifallet 
Bilaga inkommer, KS 2014/140/2, examensarbete "Energi- och klimatarbete i Sala 
kommun". 

Jenny Sivars och Henny Andersson föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att lägga lägesrapporten till handlinga rna. 

Utdrag 
Tekniska kontoret, Jenny Sivars 

Utdragsbestyrkande 

4 120) 



§ 132 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Dnr2014/698 

Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti; "Midsommarfi
rande i Sätra Brunn" 

INLEDNING 
Sätra Brunns Ekonomiska förening ansöker om 150.000 kronor för m idsommarfi
rande i Sätra Brunn 2014-06-20. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/127/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret 

Bilaga KS 2014/127/2, ansökan från Sätra Brunns Ekonomiska förening. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Pe r-Olov Rapp (5) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 15.000 kronor i förlu stgaranti för arrangerande av "Mid
sommarfi rand e i Sätra Brunn" fö r underhållning av Blåsorkeste rn samt trubadu r. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 15.000 kronor i förlus tgaranti för a rrangerande av "Mid
sommarfirande i Sätra Brunn" för unde rhå llning av Blåsorkestern samt trubadur. 

Utdrag 
Kultur- och fritidskontoret, Roger Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

5 (20) 



§ 133 

Just erandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Dnr 2014/763 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; "Ljusfest i Sätra 
Brunn" 

INLEDNING 
Sätra Brunns Ekonomiska förening ansöker om 45.000 kronor för "Ljusfest i Sätra 
Brunn" 2014-09-19. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/128/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/128/2, ansökan från Sätra Brunns Ekonomiska förening. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 29.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande av "Ljusfest i 
Sätra Brunn". 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 29.000 kronor i förlustgaranti fö r arrangerande av "Ljusfest i 
Sätra Brunn". 

Utdrag 
Kultur- och fritidskontoret, Roger Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

6 (20) 
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§ 134 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN l NGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Dnr 2014/336 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; Möklintaveck
ans 25-årsjubileum 

INLEDNING 
Möklintafonden ansöker om 20.000 kronor för 25-årsjubileum för "Möklintaveckan" 
2014-07-10-2014-07-13. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/129/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/129/2, ansökan från Möklintafonden. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 12.500 kronor i förlustgaranti för arrangerande av "Mök
lintaveckans 25-årsjubileum". 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 12.500 kronor i förlustgaranti för arrangerande av "Mök
lintaveckans 25-årsjubileum". 

Utdrag 
Kultur- och fritidskontoret, Roger Nil sson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

7 120) 



§ 135 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Dnr2014/560 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; "AyaBayaBand" 
barnunderhållning i Möklintagården 
Möklintagården ansöker om 11.750 kronor för barnunderhållning i Möklintagården 
med "AyaBayaBand" i samband med Möklintaveckan 2014-07-10. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/130/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/130/2, ansökan från Möklintagården. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
a tt godkänna maximalt 11.750 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
"AyaBayaBand" barnunderhållning i Möklintagården. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 11.750 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
"AyaBayaBand" barnunderhå llning i Möklintagården. 

Utdrag 
Kultur- och fritidskontoret, Roger Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

8 (20) 
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§ 136 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Dnr 2014/793 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; "Baluns i 
Rans ta" 

INLEDNING 
Gymix Ransta, Ransta Nästa Bygdegårdsförening, Ransta IK och PRO Ransta ansöker 
om 14.700 kronor för evenemanget "Baluns i Ransta" 2014-06-28. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/131/1, yttrande från kultur- och fritidskonto ret 
Bilaga KS 2014/131/2, ansökan från Gymix Ransta med fl era. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 14.700 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
"Baluns i Ransta". 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 14.700 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
"Baluns i Ransta". 

Utdrag 
Kultur- och fritidskontoret, Roger Nilsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

9 (20) 



§ 137 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Dnr2014/ 746 

Ansökan från Sala Blåsorkester om bidrag till genomförande av 
Fyrverkerimusikfestivalen 2014 

Beredning 
Sala Blåsorkester ansöker om 130.000 kronor för genomförande av Fyrverkerifesti
valen i Sala 2014-09-06. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/132/ 1, ansökan från Sa la Blåsorkester . 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrka r 
att ledningsutskottet besluta r 
att för genomförande av Fyrverkerifestivalen 2014 i Sala, anvisa 130.000 kronor, a tt 
täckas inom kommunstyrelsens ram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet besluta r 
att fö r genomförande av Fyrverkerifestiva len 2014 i Sala, anvisa 130.000 kronor, att 
täckas inom kommunstyrelsens ram. 

Utdrag 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

10 (20) 



§ 138 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Dnr 2014 j779 

Ansökan från Vänortsföreningen Sala Vändra och Sala 
Rotaryklubb om bidrag till ett ungdomsutbyte med vänorten i Est
land 

INLEDNING 
Sala Rota ryklubb tillsammans med Vänortsföreningen Sala-Vändra söker ett bidrag 
för att genomföra ett ungdomsutbyte. 

Beredning 
Bilaga KS 2014 / 133/1, skrivelse från Sala Rota ryklubb och Vänortsfö reningen Sala 
Vänd ra. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att bevilja 15.000 kronor till Sala Rota ryklubb för ungdo msutbyte med Vänortsför
eningen Sa la-Vändra. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

a tt bevilja 15.000 kronor till Sala Rotaryklubb för ungdomsutbyte med Vänortsför
eningen Sala-Vändra. 

Utdrag 
Sala Rotaryklubb och Vänortsföreningen Sala-Vändra 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

11 (20) 



§ 139 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Dnr 2014/791 

Ansökan från Sala Hembygds- och Fornminnesförening om bidrag 
till fastighetsunderhåll på Väsby Kungsgård 

INLEDNING 
Sala Hembygds- och Fornminnesförening har inkommit med en framställan angå
ende fastighetsunderhå ll på Väsby Kungsgård. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/134/1, skrivelse från Sala Hembygds- och Fornminnesförening. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet bes lutar 
att bevilja 145.000 kronor för renovering av taket på lin museet, 

att renoveringen finansi eras från tekniska kontorets ans lag fö r fastigheter med kul
turhistoriskt värde samt 
att renovering av bro över ån till Mynttomten samt renovering av Lusthuset hänvi
sas tili reviderad budget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att bevilja 145.000 kronor för renovering av taket på linmuseet, 

att renoveringen finansie ras från tekniska kontorets anslag för fast igheter med ku l

turhistoriskt värde samt 

att renovering av bro över ån till Mynttomten samt renovering av Lusthuset hänvi

sas till reviderad budget 2015. 

Utdrag 
Sala Hembygds- och Fornminnesfö rening 

Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

12 (20) 



§ 140 

Just erandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

"Stadsparksprojektet", information 

INLEDNING 

Dnr2014/321 

Tekniska kontoret har av kommunstyrelsen fått uppdraget att bygga en parkering i 
anslutning tilllekplatsen i stadsparken, att förtydliga entren till parken och att visa 
hur man kan hitta en lösning på en ny servicebyggnad. 

Beredning 
Kristin Hedman föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

13 {20) 



§ 141 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Redovisning av medarbetarenkät 

INLEDNING 

Dnr 2014/xx 

Sala kommun har utfört en medarbetarenkät under mars-april 2013. Syftet var att 
utveckla medarbetarskap och ledarskap och redovisa goda exempel. 

Beredning 
Jane Allansson föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

14 (20) 



§ 142 

Justera ndes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

Beredning 
Bilaga KS 2014/48/5, uppföljning för maj 2014. 

Dnr2014/254 

Lennart Björk, Benny Wetterberg och Helena Tengbert föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka n de 

15 (20) 



§ 143 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Dnr2014/470 

Detaljplan för del av stadsparken, Kristina 4: 11; samråd 

INLEDNING 
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra delen av stadspar
ken, i anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna innebär omgestaltning av 
Ekebygatan, möjlighet att uppföra en större servicebyggnad, nya parkeringsplatser 
med mera. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/135/1, samrådshandlingar. 

Eliinar Albenius föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
sända ut detaljplan för del av stadsparken, Kristina 4:11 på samråd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för plane ring och utveckling, att 
sända ut detaljplan för del av stadsparken, Kristina 4:11 på samråd. 

Utdrag 
Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

16 (20) 



§ 144 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Detaljplan för Stampers; detaljplaneuppdrag 

INLEDNING 

Dnr2014/801 

Detaljplanen syftar till att bekräfta befintlig markanvändning samt att utreda möj
lighet till förtätning av befintlig bebyggelse. Planen syftar också till att bevara den 
kulturhistoriskt värdefulla miljö som Stampers utgör. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/136/1, handlingar. 

M ärta Alsen föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta detaljplan för Stampers, i syfte att möjliggöra förtätning samt värna s tam
pers karaktär. 

BESLUT 
Ledn ingsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret enheten för planering och utveckling, att 
upprätta detaljplan för Stampers, i syfte att möjliggöra förtätning samt värna stam
pers karaktär. 

Utdrag 
Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

17 120) 



§ 145 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Detaljplan för skolbyggnaden på Prosthagsskolan; 
detaljplaneuppdrag 

INLEDNING 

Dnr 2014/800 

Detaljplanen syftar till att omvandla skolbyggnaden ti ll t re stycken läge nheter an 
passade för äldre. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/13 7/1, handlingar. 

Mätta Alsen föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet besluta r 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
upprätta deta ljplan för Prosthagsskolan, Västerfärnebo. 

BESLUT 
Ledningsutskottet besluta r 

a tt uppdra till samhällsbyggnadskonto ret, enheten för planeri ng och utveckling, a tt 
upprätta detaljplan för Prosthagsskolan, Väste rfä rnebo. 

Utdrag 
Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

18 120) 
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§ 146 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Genomgång av detaljplaner inför hösten 2014 

INLEDNING 

Dnr2014/799 

För planverksamhetens planering och prioritering är det viktigt att i samråd med 
kommunstyrelsens ledningsutskott gå igenom de detaljplaneuppdrag som finns 
samt de som är på ingående. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/138/1, skrivelse från planverksamheten. 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet bes l u tar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna . 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

19 120) 
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§ 147 

SALA 
KOMMUN 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Bilaga KS 2014/139/1, sammanstä llning av anmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerand es sign Utdragsbestyrkande 

20 (20) 


