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Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr 2017/208

Riktlinjer för användande av verk som Salakommun har upphovs-
rätt till

INLEDNING

Salakommun har fått överta upphovsrätten för endel av deverk somskänktstill
kommunen-fotografier, glasplåtar,negativ ochfilmer. I dessafall har avtal skrivits.

Salakommun har även en del skänkta fotografier, glasplåtar, negativ och filmer som

man inte har upphovsrätt till. För endel av dessahar upphovsrättenupphört ochde

kan därför användas fritt.

Beredning
Bilaga KS 2017/41/ 1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande
BilagaKS2017/41 / 2, riktlinjer för användandeavverk somSalakommun har upp-
hovsrätt till

Kommunarkivarie Susanne Prokop föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
ü fastställariktlinjer för användandeavverk somSalakommunhar upphovsrätt till i
enlighet medförvaltningens skrivelse,BilagaKS2017/41 / 2.

BESLUT
Ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenbeslutar

m fastställariktlinjer för användandeavverk somSalakommunhar upphovsrätt till i
enlighetmed förvaltningens skrivelse,BilagaKS2017/41/ 2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNlNGSUT5l(01TET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-14-

Dnr 2015/672

§ 42 Detaljplan för del av Ljömsebo 1:14
INLEDNING
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra uppdelningi upp till 4 t0mter/fas-
tigheter och uppförande av 1-4 bostadshus. Planområdet är inte tidigare detaljplane-
lagt. Området ligger i Ljömsebo vid Ljömsebosjön, ca 10 km väster om centrala Sala.
Området omfattar drygt 1,1hektar och ägs av en privat fastighetsägare.
Detaljplanen har under tiden 2016-07-06 till och med 2016-08-19 varit utsänd för
samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Un-
der denna tid fanns detaljplaneuppdraget även tillgängligt i kommunhusets entré.

Beredning
Bilaga KS2017/42/1, missiv -beslut om granskning
Bilaga KS 2017 / 42 / 2, fastighetsförteckning

Bilaga KS 2017/ 1/3, plankarta
Bilaga KS 2017/42/4, Samrådsredogörelse

Bilaga KS 2017/42/ 5, plan-och genomförandebeskrivning

Planarkitekt Maria Hedberg föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar
ät godkänna förslaget och uppdra till Plan-och Utvecklingsenheten att sända ut plan-

förslaget på granskning.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

g godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att sända ut plan-

förslaget på granskning.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan-och Utvecklingsenheten

/‘

Juste and sig Utdragsbestyrkande
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I SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum
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§ 43 Redovisning av remissförfarandet i planprocessen

Beredning
Plan och utvecklingschef Lena Steffner ger en redovisning av remissförfarandet i de-

taljplaneprocessen.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a__ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttläggainformationen till handlingarna.

Juster 5 sign ' Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNJNGSUTSKOTFET KOMM UN Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr 2017/206

§44 Bokslut 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och överför-
myndare
INLEDNING
Fr 0 m 2015 omvandlades kommunens tre förvaltningar till en enda kommunstyrelse-
förvaltning.

Bokslutet 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och för Överförmyndare presen-
teras i den mall som ekonomikontoret tagit fram, där kontoren var för sig redogör för
året som gått.

Beredning
Bilaga KS2017/43/1, skrivelse från kommunchefen
Bilaga KS 2017/43/2, verksamhetsberättelse 2016 kommunchef
Bilaga KS2017/43 /3, verksamhetsberättelse 2016 medborgarkontor
Bilaga KS 2017/4-3/4-, verksamhetsberättelse 2016 bygg-och miljökontor

Bilaga KS 2017/43 / 5, verksamhetsberättelse 2016 samhällsbyggnadskontor
Bilaga KS2017/43 / 6, verksamhetsberättelse 2016 räddningstjänst
Bilaga KS 2017 /43 / 7, verksamhetsberättelse 2016 ekonomikontor

Bilaga KS 201 7/43/ 8, verksamhetsberättelse 2016 personalkontor
Bilaga KS2017/43 /9, verksamhetsberättelse 2016 Överförmyndaren
Bilaga KS 2017 /43 / 10, verksamhetsberättelse 2016 begäran om tilläggsbudget i 2017
års driftsanslag
Bilaga KS2017/43/11, begäran om tilläggsanslag. investeringar från verksamhetsåret
2016

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar
m överlämna bokslut 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyn-

dare till bokslutsberedningen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

m överlämna bokslut 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyn-

dare till bokslutsberedningen.

Utdrag

Bokslutsberedningen

/
Justera des sig Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSK01'I'ET

KOMM UN Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr 2017/209

Förslag strategiskt inspel 2018 för kommunstyrelsens verksam-
heter och Överförmyndare

INLEDNING

Skeenden i omvärlden påverkar idag förhållanden i kommunerna i allt snabbare takt.
Det förväntas från andra myndigheter men också medborgare och näringsliv att kom-
munen har resurser och kompetens för att hantera nuläget men också för att förbe-
reda organisationen för framtiden Kommunen som organisation behöver snabbt

kunna ställa om för att möta nya behov.
Kommunens uppdrag levereras i form av service och tjänster av organisationens med-

arbetare. Det har under flera år pekats på kommande problem med personal-och
kompetensförsörjning. Det strategiska inspelet från flera av kommunstyrelsens verk-

samheter visar att problematiken med personal och kompetensförsörjning är en reali-
tet i dag.

Beredning
Bilaga KS 2017/44/1, förslag strategiskt inspel 2018 kommunstyrelsens verksam-
heter
Bilaga KS 2017/44/2, förslag strategiskt inspel 2018 Överförmyndaren

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
g överlämna förslag till strategiskt inspel 2018 för kommunstyrelsens verksamheter
och Överförmyndare till kommunstyrelsen för behandling av budgetdirektiv.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ü överlämna förslag till strategiskt inspel 2018 för kommunstyrelsens verksamheter
och Överförmyndare till kommunstyrelsen för behandling av budgetdirektiv.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(15!
SA LA LEDNINGSUTSK01'I'ET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr2016/209

§ 46 Redovisning av intern kontroll 2016 för kommunstyrelsens verk-
samheter

[NLEDNING
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun
ska nämnder och styrelser varje år anta en särskild plan för uppföljning av den in-
terna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätt-
håller en tillfredsställande intern kontroll. Rapport lämnas med beskrivning och re-
sultat av det som kontrollerades under 2016 i kommunstyrelsens verksamheter.

Beredning
Bilaga KS 2017 /45 / 1, intern kontrollplan kommunstyrelsens verksamheter 2016-
rapport årsbokslut
Bilaga KS 201 /45/2, , intern kontrollplan Överförmyndaren 2016-rapport årsbokslut

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
m godkänna genomförd intern kontroll för 2016 avseende kommunstyrelsens verk-

samheter.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttgodkänna genomförd intern kontroll för 2016 avseende kommunstyrelsens verk-

samheter.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1°(157
SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr2017/151

§ 47 Förfrågan om disposition av föremål till Väsby Kungsgård

INLEDNING

Sala Hembygds-och fornminnesförening har inkommit med en förfrågan om att få dis-

ponera föremål som finns i Sala kommuns ägo, för att möjliggöra att föremålen visas

för allmänheten på Väsby Kungsgård.

Beredning
Bilaga KS 2017/46/1, missiv
Bilaga KS2017/46/2, förfrågan från Sala Hembygds-och fornminnesförening

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
m Sala Hembygds-och fornminnesförening ges rätt att disponera de två Processions-
stavarna och Bergmästarstaven för visning på Väsby Kungsgård

a_ttuppdra till kommunchefen

m ta fram ett avtal att tecknas mellan Sala kommun och Sala Hembygds-och fornmin-
nesförening som reglerar bl a skyddsnivåer, ansvarsförhållanden och försäkrings-

skydd, samt
g tillse att kommunens säkerhetschef besiktar och godkänner lokalerna innan utlå-

ning sker.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

g Sala Hembygds-och fornminnesförening ges rätt att disponera de två Processions-
stavarna och Bergmästarstaven för visning på Väsby Kungsgård

ü uppdra till kommunchefen
g ta fram ett avtal att tecknas mellan Sala kommun och Sala Hembygds-och fornmin-

nesförening som reglerar bl a skyddsnivåer, ansvarsförhållanden och försäkrings- '
skydd, samt

m tillse att kommunens säkerhetschef besiktar och godkänner lokalerna innan utlå-
ning sker.

Utdrag

Sala Hembygds-och fornminnesförening

Kommunstyrelsen förvaltning,

lenny Nolhage

Juste ndes Utdragsbestyrkande



§4-8

Juste

SALA
KOMMUN

es si

/

/
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Sammanträdesdatum

2017-02-14-

Dnr 2017/141

Val av ombud till stämmaför Coompanioni Västmanland

INLEDNING

Coompanion i Västmanland planerar att genomföra stämma fredag den 28 april i

Ransta, Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS2017/47 / 1, inbjudan till stämma

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
g utse Hanna Westman (SBA) till ombud vid stämma för Coompanion i Västmanland.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

g utse Hanna Westman (SBÄ) till ombud vid stämma för Coompanion i Västmanland.

Utdrag

Coompanion i Västmanland
Hanna Westman

Utd ragsbestyrkand e
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12'(153
LEDNlNGSUTSKOTl'ET

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr 2017/188

Ansökan om bidrag till Innebandyklubben Sala (IBKSala), Sala Out-
door Cup 2017

INLEDNING
Innebandyklubben Sala [IBK Sala] planerar ett större arrangemang, Sala Outdoor Cup
i slutet av juni 2017. Inbjudan vänder sig till såväl nationella som internationella del-
tagare. Ett viktigt inslag i arrangemanget är ett upplägg för rullstolsinnebandy med
såväl uppvisning som prova-på-aktiviteter. I anslutningen till arrangemanget genom-
förs även en mässa med inriktning hälsa/friskvård och idrott/träning.
IBK Sala har lämnat en ansökan till kommunstyrelsen om ett bidrag på 150 000-
200 000 kr för att täcka utgifter som marknadsföring, hyra av Lärkan, hyra av tak och
golv.

Beredning
Bilaga KS 2017/48/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS2017/48/ 2, e-post från Hasse Eriksson, ordförande IBKSala
Bilag KS2017/48/3, ansökan från IBKSala

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_t_t_anslå 150 000 kr som marknadsföringsbidrag till Innebandyklubben Sala (IBK
Sala), för genomförande av Sala Outdoor Cup, att täckas ur eget kapital, samt

m en representant för Sala IBK medverkar vid Kommunstyrelsen sammanträde den

2 mars och redovisar ett budgetförslag och en presentation av arrangemanget Sala

Outdoor Cup.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

g anslå 150 000 kr som marknadsföringsbidrag till Innebandyklubben Sala [IBK
Sala), för genomförande av Sala Outdoor Cup, att täckas ur eget kapital. samt

g en representant för Sala IBKmedverkar vid Kommunstyrelsen sammanträde den
2 mars och redovisar ett budgetförslag och en presentation av arrangemanget Sala
Outdoor Cup.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(157
SA l_A LEDNINGSUTSKOTFET KOM M U N Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr2017/210

§ 50 Bidrag till Brottsofferjourens verksamhet

INLEDNING

Brottsofferjouren är en ideell organisation som finns över hela landet och som arbetar

för att alla brottsdrabbadeskall få det stöd somde har rätt till . Brottsofferjouren

Sala-Hebyär denlokalaverksamheteninom Brottsofferjouren Sverigesomfinns till
för personer sombor i Salaoch Heby kommuner.Brottsofferjouren Sala-Hebyhar

sökt ekonomiskt bidrag för 2017.

Beredning
BilagaKS2017/49/ 1,ansökanfrån Brottsofferjouren

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar
g anslå 44 612 kr till Brottsofferjouren Sala-Heby för verksamhetsåret 2017, att an-
visas ur eget kapital.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

m anslå 44 612 kr till Brottsofferjouren Sala-Heby för verksamhetsåret 2017, att an-
visas ur eget kapital.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utd ragsbestyrkande 
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§ 51 Information

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) och Carola Gunnarsson (C) informerar att de deltagit i det första

mötet för politiska strategiska beredningen i Region Västmanland. Vid mötet gick man

bl a igenom hur formera för kommande möten ska se ut.

Ulrika Spårebo [S] och Hanna Westman [SBÄ]deltog via webb-sändning i SKL:s

Landsbygdskonferens 2017 den 3 februari.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

g lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-14

§ 52 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2017 / 50/ 1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

g lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Juster n sig Utdragsbestyrkande


