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Närvarande ersättare 
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Övriga deltagare 

I Justerandes s;gn 

Iffi· 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

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

Amanda Lindblad (S) ersätter Glenn Andersson (S) 

Bo Kihlström (S) 
Christer Eriksson (C) 
Michael PB johansson (M) 

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

jenny Nolhage, kommunchef 
Lennart Björk, ekonomichef 
jane Allansson, personalchef 
Silvana Enelo-jansson, kontorschefmedborgarkontoret 
Margareta Furenmo, tekniska kontoret 
Lena Karlsson, samhällbyggnadskontoret 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Roger Nilsson, kontorschef kultur- och fritidskontoret 
Märta Alsen, planarkitekt 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Anders johansson, samhällsplanerare 
jill Roos, kommunsekreterare 

IUtdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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""I:'c:';~::,· SALA 
KOMMUN 

§ 161 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/948 

Delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2014/156/1, delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/156/2, delårsrapport för överförmyndare 
Bilaga KS 2014/156/3, intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning; 
rapport 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar delårsrapporten för kommunstyrelsens för
valtning. Margareta Furenmo, tekniska kontoret, föredrar resultatpåverkande fak
torer för tekniska kontoret 

Vid ärendets behandling deltar även kontorscheferna Silvana Enelo jansson, Lennart 
Björk, jane Allansson och Roger Nilsson, samt bygglovshandläggare Lena Karlsson 
och markingenjör Anders Dahlberg från samhällbyggnadskontoret. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
;ill fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, 
;ill fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 
;ill godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, 

att fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 

;ill godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 162 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/470 

Detaljplan för del av Stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4; beslut om granskning 

INLEDNING 
Planområdet omfattar del av Stadsparken samt angränsande del av Ekebygatan. 
Detaljplanen syftar till att göra de möjligt att utveckla den södra delen av parken, i 
anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna innebär omgestaltning av Ekeby
gatan, möjlighet att uppföra en större servicebyggnad, nya parkeringsplatser med 
mera. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/157/1, granskningshandlingar 

Planarkitekt Märta Alsen föredrar ärendet. Plan arkitekt Sofia Elrud deltar vid ären
dets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna samrådsredogörelsen, samt 
att ställa ut detaljplaneförslaget för Stadsparken för granskning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna samrådsredogörelsen, samt 

att ställa ut detaljplaneförslaget för Stadsparken för granskning. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 

t:~ 2tl/tffJ'J/rf 

Utdragsbestyrkande 
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§ 163 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/840 

Detaljplan för kvarteren Waskplatsen, Silver, Kalken och del av 
Hyttorna 3 och 4; beslut om detaljplaneuppdrag 

INLEDNING 
Planområdet omfattar kvarter mitt emot stationsområdet i Sala. Planarbetet syftar 
till att utforma tidsenliga planbestämmelser, utreda hur kulturmiljövärdena kan 
skyddas samt pröva utökade byggrätter. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/158/1, planuppdraghandlingar 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Planarkitekt Märta Alsen deltar vid ären
dets behandling. 

Yrkanden 
Per-O lov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att påbörja detaljplanläggning med normalt planförfa
rande av kvarteren Waskplatsen, Silver, Kalken och del av Hyttorna 3 och 4, samt 
att utreda om sökandens önskemål kan anses lämpliga och möjliggöras i plan
förslaget. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att påbörja detaljplanläggning med normalt planförfa
rande av kvarteret Waskplatsen, Silver, Kalken och del av Hyttorna 3 och 4, samt 

att utreda om sökandens önskemål kan anses lämpliga och möjliggöras i plan
förslaget. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 

Et; oV/iftltJ/tj 
Utdragsbestyrkande 
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""1:'':::;~''1;'' SALA 
KOMMUN 

§ 164 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dur 2014/952 

Önskemål om bankomat i Västerfärnebo centrum; yttrande 

INLEDNING 
Skrivelse har inkommit till Sala kommun med önskemål om bankomat i Väster
färnebo. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/159/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/159/2, skrivelse från Karin Holmqvist, Västerfärnebo 

Samhällsplanerare Anders Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att lednings utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att, tillsammans med berörda, utreda 
och skapa möjlighet till kontantuttag på landsbygden i Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

i!ll uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att, tillsammans med berörda, utreda 
och skapa möjlighet till kontantuttag på landsbygden i Sala kommun. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 165 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

lEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

INLEDNING 

Dnr 2014/409 

Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2013-10-28, § 158, för att fråge
ställningar som anges i motionen ska besvaras. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/160/1, svar på återremitterad motion 
Bilaga KS 2014/160/2, innovationsstrategi 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen för 
egen del beslutar 
att överlämna innovationsstrategin till kommunfullmäktige, 
dels föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att överlämna innovationsstrategin till kommunfullmäktige, 

dels föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 

§ 166 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/910 

Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti; evenemanget 
"Barnsligt kul iMöklintagården" 

INLEDNING 
En ansökan har inkommit från Möklintagården att få evenemangsstöd-förlustgaranti 
för evenemanget "Barnsligt kul iMöklintagården" 2014-10-25. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/161/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/161/2, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 8.700 kronor i förlustgaranti för arrangerande av evene
manget "Barnsligt kul iMöklintagården" 2014-10-25. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna maximalt 8.700 kronor i förlustgaranti för arrangerande av evene
manget "Barnsligt kul iMöklintagården" 2014-10-25. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritids kontoret 

bp oJi/C(tJCj/f 
Utdragsbestyrkande 
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§ 167 Information 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Information från kommunstyrelsens ordförande om 

• Transport- och färjeleden Hovnäs-Botebo 

Dnr 2014/781 

• NeDa:s projekt "Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform" 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

IUtdragSbestyrkande 
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§ 168 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Bilaga KS 2014/162/1, sammanställning avanmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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