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Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 – 14.45 

Närvarande Se sidan 2 
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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

 

Carola Gunnarsson (C) 

Hanna Westman (SBÄ) 

Ulrika Spårebo (S) 

Per-Olov Rapp (S) 

Tjänstgörande ersättare Fredrik Larsson (M)ersätter Peter Molin (M) 

Närvarande ersättare Christer Eriksson (C) 

Magnus Edman (SD) 

Camilla Runerås (S) 

Bo Kihlström (S) 

Närvarande representanter Lars Alderfors (L) 

Sickan Palm (KD) 

Ingela Kilholm Lindström (MP) 

Maria Arvidsson (V) 

Beatrice Björkskog (FI) 

Övriga deltagare Jenny Nolhage, kommunchef 

Mårten Dignell, ekonomichef 

Inger Lindström, controller 

Maria Hedberg, planarkitekt 

Jill Roos, kommunsekreterare  
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§ 37 Inför budgetdirektiv; information 

INLEDNING 

Information inför beslut om budgetdirektiv vid ledningsutskottets kommande 

sammanträde den 22 mars. 

Beredning 

Arbetsmaterial har skickats till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

Ekonomichef Mårten Dignell och controller Inger Lindström informerar. 

Yrkanden 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 

att ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 

ekonomikontoret 

bevakning 
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Dnr 2015/618 

§ 38 Detaljplan för fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2; 
programsamråd 

INLEDNING 

Planprogrammet för fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2 syftar till att be-

skriva platsens förutsättningar och målet med den kommunala detaljplanen. Det 

färdiga programmet kommer även att utgöra underlag för programsamråd och fort-

satt planläggning av området.  

Planprogrammet gäller området för det nya sjukhusområdet i Sala. Landstinget  

planerar att koncentrera sin verksamhet till den västra delen av nuvarande sjukhus-

område. 

Beredning 

Bilaga KS 2016/39/1, missiv 

Reviderad Bilaga KS 2016/39/1, planprogram 

Planarkitekt Maria Hedberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 

att ledningsutskottet beslutar  

att skicka ut programförslag för fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2 på 

programsamråd. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar  

att skicka ut programförslag för fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2 på 

programsamråd. 

_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret,  

enheten för planering och utveckling 
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Dnr 2016/219 

§ 39 Inrättande av naturminnet Sandvikentallarna 

INLEDNING 

Sala kommun planerar att inrätta en naturminnesförklaring av ett par tallar som 

växer utefter vägen mot Ekebyäng, i Sandvikenområdet, beläget nordväst om Sala 

stad. Tallarna, som växer i par, är 200 år gamla, och har både naturvärde och kul-

turhistoriskt värde. 

Beredning 

Bilaga KS 2016/40/1, BMN § 4 

Bilaga KS 2016/40/2, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret 

Yrkanden 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att, i enlighet med Bilaga KS 2016/40/2, inrätta naturminnet Sandvikentallarna i 

Sala kommun. 

BESLUT  

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att, i enlighet med Bilaga KS 2016/40/2, inrätta naturminnet Sandvikentallarna i 

Sala kommun. 

______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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 Dnr 2015/635 

§ 40 Handlingsplan för offentlig konst 

INLEDNING 

Kommunfullmäktige i Sala antog den 27 januari 2014 en Lokal kulturplan för Sala 

kommun 2014-2016. Kulturplanen är formad i samtal med det lokala kulturlivet och 

civilsamhället. Planen försöker samlat spegla de utvecklingsambitioner och priorite-

ringar som Sala kommun vill göra i fråga om den lokala kulturverksamheten. Planen 

utgår från de kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå och 

syftar bland annat till att vara ett strategiskt dokument för kommunens fortsatta ar-

bete med de kulturpolitiska frågorna. Kultur- och fritidsnämnden har som en upp-

följning av den lokala kulturplanen tagit fram ett förslag till handlingsplan för offent-

lig konst. 

Beredning 

Bilaga KS 2016/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning/ tekniska kontoret och kultur- och 

fritidskontoret att tillsammans ta fram förslag på inriktningsbeslut/policy för 

offentlig konst, samt  

att därefter, efter eventuell revidering, överlämna den av kultur- och fritids-

nämnden antagna handlingsplanen för offentlig konst till kommunstyrelsen för 
fastställande i tillämpliga delar. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning/ tekniska kontoret och kultur- och 
fritidskontoret att tillsammans ta fram förslag på inriktningsbeslut/policy för 
offentlig konst, samt  
  
att därefter, efter eventuell revidering, överlämna den av kultur- och fritids-
nämnden antagna handlingsplanen för offentlig konst till kommunstyrelsen för 

fastställande i tillämpliga delar. 
 
____________  

 
 

 

 

 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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Dnr 2015/960 

§ 41 Rätt att underteckna dokument gällande EU-projektet #JAGMED 

INLEDNING 

Sala kommun deltar i EU-projektet #JAGMED. Ledningsutskottet har den 15  

december 2015 beslutat att ge ett antal personer rätt att underteckna handlingar 

avseende projektet. Från och med i början av mars kommer projektledaren att vara 

tjänstledig och därför ska hon ersättas med annan behörig tecknare i projektet.  

Beredning 

Bilaga KS 2016/42/1, skrivelse 

Yrkande 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 

att ledningsutskottet beslutar 

att ersätta Susanne Olsson från och med den 8 mars 2016 med Anna Angmo 

gällande rätten att skriva under dokument rörande EU-projektet #JAGMED. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att ersätta Susanne Olsson från och med den 8 mars 2016 med Anna Angmo 

gällande rätten att skriva under dokument rörande EU-projektet #JAGMED. 

_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 

Daniel Ahlin 

barn och utbildning 

vård och omsorg 
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Dnr 2016/240 

§ 42 Bidrag till Djurskyddsföreningen Hitta Kattens verksamhet 

INLEDNING 

Ansökan har inkommit till Sala kommun från Djurskyddsföreningen Hitta Katten om 

bidrag till verksamheten. 

Beredning 

Bilaga KS 2016/43/1, skrivelse från Djurskyddsföreningen 

Yrkanden 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Djurskyddsföreningen Hitta Katten anslå 8.000 kronor för år 2016, att anvisas 

ur eget kapital. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Djurskyddsföreningen Hitta Katten anslå 8.000 kronor för år 2016, att anvisas 

ur eget kapital. 

_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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Dnr 2015/793 

§ 43 Svar på motion om lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala 
kommun och det civila samhället 

INLEDNING 

Kristina Nyberg (S) och Ulrika Spårebo (S) inkom den 5 november 2015 med rubri-

cerade motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsens förvaltning inleder en 

dialog med de idéburna organisationerna/civilsamhället, som är verksamma i Sala 

kommun, för att ta fram ett förslag på en lokal överenskommelse. Vidare föreslår de 

att det innan 2017 års utgång presenteras ett förlag till kommunstyrelsen på en 

lokal överenskommelse mellan Sala kommun och de idéburna organisationerna/ 

civilsamhället. 

Beredning 

Bilaga KS 2016/44/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 

Bilaga KS 2016/44/2, yttrande från skolnämnden 

Bilaga KS 2016/44/3, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 

Bilaga KS 2016/44/4, yttrande från kultur- och fritidsnämnden 

Bilaga KS 2016/44/5, motion 

Yrkanden 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-

mäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en dialog med de idéburna organisa-

tionerna/civilsamhället som är verksamma i Sala kommun för att ta fram ett för 

slag på en lokal överenskommelse att presenteras för kommunstyrelsen för ställ-

ningstagande innan 2017 års utgång. 

Ulrika Spårebo (C) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 

bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-

mäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en dialog med de idéburna organisa-

tionerna/civilsamhället som är verksamma i Sala kommun för att ta fram ett förslag 

på en lokal överenskommelse att presenteras för kommunstyrelsen för 

ställningstagande innan 2017 års utgång. 

_______________  

 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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Dnr 2016/297 

§ 44 Bidrag till Brottsofferjourens verksamhet 

INLEDNING 

Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som finns över hela landet  

och som arbetar för att alla brottsdrabbade kostnadsfritt ska få det stöd som de  

har rätt till. Brottsofferjouren Sala-Heby är den lokala verksamheten inom Brotts-

offerjouren Sverige. Brottsofferjouren Sala-Heby har sökt ekonomiskt bidrag med  

2 kronor/kommuninvånare för 2016 för sin verksamhet. 

Beredning 

Bilaga KS 2016/45/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Bilaga KS 2016/45/2, ansökan från Brottsofferjouren 

Yrkanden 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 44.218 kronor till Brottsofferjouren Sala-Heby som verksamhetsbidrag för 

2016, att anvisas ur eget kapital, samt 

att uppdra till kommunchef Jenny Nolhage att initiera en överläggning med Brotts-

offerjouren Sala-Heby, i syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete i 

form av ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. 

Ulrika Spårebo (C) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 

bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 44.218 kronor till Brottsofferjouren Sala-Heby som verksamhetsbidrag för 

2016, att anvisas ur eget kapital, samt 

att uppdra till kommunchef Jenny Nolhage att initiera en överläggning med Brotts-

offerjouren Sala-Heby, i syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete i 

form av ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. 

_____________  

 

 

 

 

 

 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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Dnr 2016/164 

§ 45 Val av ombud vid stämma för Coompanion i Västmanland 

INLEDNING 

Coompanion i Västmanland planerar att genomföra sin stämma tisdagen den 26 

april i Fagersta. Ett ombud ska utses från Sala kommun. 

Beredning 

Bilaga KS 2016/46/1, inbjudan 

Yrkanden 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 

att ledningsutskottet beslutar 

att utse Kerstin Larsson (C) till ombud och Anders Dahlström (S) som ombuds 

ersättare vid stämma för Coompanion i Västmanland. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att utse Kerstin Larsson (C) till ombud och Anders Dahlström (S) som ombuds 

ersättare vid stämma för Coompanion i Västmanland. 

_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 

Coompanion i Västmanland 

Kerstin Larsson 

Anders Dahlström 
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§ 46 Information 

 

Per-Olov Rapp (S) ställer fråga kring kallelse till Bokslutsdagarna. 

Carola Gunnarsson (C) besvarar frågan. 

_____________  
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§ 47 Anmälningsärenden 

Beredning 

Bilaga KS 2016/47/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

______________  

 

 


