
_\! 

I SALA 
KOMMUN 

Plats och tid 

Närvarande 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 - 14.20 

Se sidan 2 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Ledningsutskottet 

2015-11-03 

Paragrafer 

Datum för anslags uppsättande 2015-11-04 Datum för anslags nedtagande 2015-11-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift 

/ 't,U__,. f!u?:) \;: ----- -------------------------------------------------------------------------------------------------

1 (13) 

235 - 244 



Närvarolista 

Beslutande 
ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Carola Gunnarsson (C) 
Peter Malin (M) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spårebo (S) 
Per-Olov Rapp (S) 

Fredrik Larsson (M) 
Magnus Edman (SD) 
Camilla Runerås (S) 
Bo Kihlström (S) 

Lars Alderfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Maria Arvidsson (V) 
Beatrice Björkskog (Fl) 

Märta Alsen, planarkitekt 
Emelie Eriksson, måltidschef 
Kent Karlsson, enhetschef 
Anders Almroth, kontorschef 
Jill Roas, kommunsekreterare 

I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 235 Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista 

Ansökan om evenemangstöd - förlustgaranti, för evenemanget Julkonserter i Sala 
Missionskyrka. 

I Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 236 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Detaljplan för Stampers; samråd 

INLEDNING 

Dnr 2014/801 

Detaljplan för Stampers syftar till att bevara och skydda den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljön i Stampers samt områdets karaktär med bebyggelsen, 
som i sin placering anpassats efter landskapet, och de insprängda grönytor, som 
finns mellan husen. Planen föreslår även plats för framtida ny förskola/skola. Planen 
föreslår också lokalisering av 13 nya kommunala tomter samt tillåter avstyckningar 
för nya tomter på privat mark. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/136/2, missiv 
Bilaga KS 2015/136/3, samrådshandlingar 

Planarkitekt Märta Alsen föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna förslag till detaljplan för Stampers och skicka ut detaljplanförslaget på 
samråd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna förslag till detaljplan för Stampers och skicka ut detaljplanförslaget på 
samråd. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

b;:J ~/_f/103 
I I I Utdragsbestyrkande 
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l'isALA 
~KOMMUN 

§ 237 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

' Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Taxa för måltidspriser; externa kunder 

INLEDNING 

Dnr 2015/752 

Syftet med en måltidstaxa är att fastställa måltidspriser för de tillfällen måltider 
säljs till externa kunder eller vid upprättande av nya/förändrade uppdrag med 
extern motpart. Måltidstaxans prisnivå ska sträva efter att ligga rätt marknads
mässigt för att inte missgynna privata näringsidkare. Måltidstaxan ska även har
monisera med interna mältidspriser så långt det är möjligt för att inte externa 
kunder ska subventioneras av Sala kommuns egna verksamheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/206/1, missiv 
Bilaga KS 2015/206/2, taxa 

Måltidschef Emelie Eriksson föredrar ärendet. Kontorschef Anders Almroth deltar 
vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta Taxa för måltidspriser, externa kunder, Bilaga KS 2015/206/2, att gälla från 
och med 2016-01-01. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta Taxa för måltidspriser, externa kunder, Bilaga KS 2015/206/2, att gälla från 
och med 2016-01-01. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 238 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Dnr 2015/723 

Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti till evenemanget 
en föreläsning om livet efter branden 

INLEDNING 
Sala Folkets Park och Husförening har inkommit med en ansökan om stöd till evene
mang - förlustgaranti för en föreläsning som handlar om livet efter branden. Datum 
är ej fastställt för föreläsningen. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/208/1, yttrande över ansökan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att till Sala Folkets Park och Husförening bevilja 20.000 kronor i förlustgaranti till 
evenemanget föreläsning om livet efter branden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att till Sala Folkets Park och Husförening bevilja 20.000 kronor i förlustgaranti till 
evenemanget föreläsning om livet efter branden. 

Utdrag 
kultur och fritid 

/ k )< " ,/_y/ lj /; {) 

'"q( Utdragsbestyrkande 
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BsALA 
~KOMMUN 

§ 239 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Dnr 2015/769 

Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti till evenemanget 
Julkonserter i Sala Missionskyrka 

INLEDNING 
Boomfactory har inkommit med en ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti 
för Julkonserter i Sala Missionskyrka den 11 december 2015. Det sökta bidraget är 
70.000 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/215/1, yttrande över ansökan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att till Boomfactory bevilja 70.000 kronor i förlustgaranti till evenemanget 
Julkonserter i Sala Missionskyrka. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att till Boomfactory bevilja 70.000 kronor i förlustgaranti till evenemanget 
Julkonserter i Sala Missionskyrka. 

Utdrag 

kultur och fritid 

E';:p J_u/5-;!(JJ 
I Utdragsbestyrkande 
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ilsALA 
~KOMMUN 

§ 240 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 

INLEDNING 

Dnr 2015/751 

Styrelsen för Vafab Miljö har beslutat att avgiften för hushållsavfall gentemot ägar
kommunerna behöver höjas med 5 % från och med 2016. Ny taxa föreslås gälla från 
och med ljanuari 2016, samt därefter föreslås en årlig justering enligt gällande av
fallsindex A 121-4, basmånad oktober 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/207 /l, missiv 
Bilaga KS 2015/207 /2, taxa 

Enhetschef Kent Karlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta ny Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 för Sala kommun, Bilaga 
KS 2015/207 /2, att gälla från och med 2016-01-01, samt 
att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan enligt gällande avfalls
index A 121-4, basmånad oktober 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

i!!!; anta ny Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 för Sala kommun, Bilaga 
KS 2015/207 /2, att gälla från och med 2016-01-01, samt 

i!!t delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan enligt gällande avfalls
index A 121-4, basmånad oktober 2015. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 241 

I Juster n~s sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Verksamhetsbidrag 2016 till Arkiv Västmanland 

INLEDNING 

Dnr 2015/703 

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamheten 2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/209/1, skrivelse från Arkiv Västmanland 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att Iedningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65.000 kronor för 
verksamhetsåret 2016, att täckas inom ram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65.000 kronor för 
verksamhetsåret 2016, att täckas inom ram. 

Utdray 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§242 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Ansökan om skolskjuts har inkommit den 14 oktober 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/210/1, underlag till beslut 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/691 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/210/1, avslå ansökan om skolskjuts. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/210/1, avslå ansökan om skolskjuts. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

Ex'!J cJi)/1;11 ()s 
I I I Utdragsbestyrkande 
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MsALA 
~ KOMMUN 

§243 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Ansökan om utökad skolskjuts har inkommit den 20 oktober 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/211/1, underlag till beslut 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/716 

filt bevilja ansökan om utökad skolskjuts med taxi för resterande del av 
hästterminen 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att bevilja ansökan om utökad skolskjuts med taxi för resterande del av hästter
minen 2015. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

KJ<() o2J)!!J-//03 
Utdragsbestyrkande 
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§ 244 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-03 

Bilaga KS 2015/212/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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