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§ 67 Lägesrapport angående lokal överenskommelse
INLEDNING

överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det soci-
ala området och Sveriges Kommuner och Landsting bygger på sex principer om sam-
verkan: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och
insyn samt mångfald.
Det viktigaste Inålet med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisation-
ernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. Syftet är
också att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av hälso- och sjuk-
vård samtomsorg.

Beredning
Bilaga KS2017/62/1, kopia på bildspel
Utredare JaneAllansson föredrar ärendet

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar
a_t_tlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att läggainformationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Information om saneringsprojekt vid Sand såg och kvarn
INLEDNING

I fastigheten Sand 1:26 har tidigare bedrivits kvarn-och sågverksamhet. Under nästan
20 år utfördes tryckimpregnering med Cuprinol som impregnerizigsmedel. Ett efter-
behandlingsprojekt ska nu genomföras som omfattar' schaktning av dioxin och kop-
parförorenade massor, rening av länsvatten, återfyilning av schakt med moränmassoi'
så att befintliga marknivåex' återskapas, anläggande av ett vegetationsskikt och åter-
ställning av befintliga gräsytor.

Beredning
Miljoingenjör lenny Sivars informerar om saneringsproiektet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/313

Ansökan om ekonomiskt bidrag 2017 till Rockkören Sala
INLEDNING

Kulturskolan i Sala ansöker om ett ekonomiskt bidrag om 30.000 kronor för körledar-
skap i Rockkören under 2017.

Beredning
Bilaga KS 2017/63/1, skrivelse från barn-och utbildning

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_tthänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tthänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/216

Sala Silverfestival

[NLEDNING
IKS, Ideell Kultur Sala,har inkommit med ett medborgarförslag om en årlig återkom-
mande Silverfestival i Sala. Enligt besluti Kommunfullmäktige 2016-02-29, § 13, ska
kultur-och fritidsnämnden ta initiativ till och ansvara för denna festival samt genom-
föra Inarknadsundersökning och presentera förslag till projektorganisation och bud-
get. Kultur och fritidsnämnden äskar om ökad rambudget med 780.000 kronor 2018
för genomförande av SalaSilverfestival.

Beredning
Bilaga KS2017/64/1, protokollsutdrag KFN § 21, 2017-02-16
Bilaga KS2017/64/2, skrivelse från Kultur och Fritid

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_tthänskjuta ärendet till budgetberednirlgen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag hänskjuta ärendet till budgetberedningen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/220

§ 71 Beställning av ny idrottshall, Lärkans sportfält

INLEDNING
Idrott är en stor fritidssysselsättning i Sala och det finns ett aktivt föreningsliv som

understödjer denna. Verksamheten karaktäriseras snarare av bredd än av elit. Mot-
ions-och sportanläggningen Lärkan innehåller idag bland annat sporthall, ishockey-

hall, simhall, konstgräsplan och friidrottsanläggning.
Idrottshallar, konstgräsplanei' och liknande anläggningar bör byggas ut i takt med att

kommunen växer. Fortsatt utveckling av Vision Lärkan är viktig för en funktionell an-

vändning av området.

Beredning

Bilaga KS 2017/65/1, protokollsutdrag KFN § 27, 2017-02-16
Bilaga KS 2017/65/2, intern beställning

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttöverlämna beställning av idrottshall. Lärkans sportfält, till Samhällsbyggnadskon-
toret, för vidare hantering,

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttöverlämna beställning av idrottshall, Lärkans sportfält, till Samhällsbyggnadskon-
toret, för vidare hantering,

Utdrag

Samhällsbygguadskontoret,

fastighetsenheten

Utdragsbestvrka nde
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Bemyndigande att teckna firma

INLEDNING

Dnr 2017/315

Med anledning av personalförändringai' på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut
fattas avseende bemyndigande att teckna firma.

Beredning
Bilaga KS2017/66/1, skrivelse från ekonomikontoret

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
Ltt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 12 maj 2016, § 70, besluta att
bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 12 maj 2016, § 70, besluta att
bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma:

Mårten Dignell
Inger Lindström
Anna Cedervång
inger Dellbeck
Sofia Högerberg
Daniel Ahlin
Helena Birelius
Nathalie Martinsson
Mirjam Olsson
KashifChohan
Lars Dahlén

Utdrag

Kommunstyrelsen

ekonomichef
controller
redovisningsekononr
ekonomihandläggare
ekonom
ekonom
ekonomihandläggare
verksamhetscontroller

ekonomisekreterare

verksamhetscontroller

controller

Utdragsbestyrka nde
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Information

INLEDNING
Carola Gunnarsson [C] informerar att landshövding Minoo Akharzand besökte Sala
kommun den 3 mars. Dagen bestod av ett varierat program av information om bland
annat integrationsarbetet i kommunen, lunch på äldreboendet Johannesbergsgatan 5
samt studiebesök hos olika företagare.

Carola Gunnarsson (C) informerar att VKL hade sin sista stämma den 10 mars. Verk-
samheten avvecklas och ingår nu i Region Västmanland. Salakommun finns represen-
terade i Region Västmanland via den politiska strategiska beredningen samt genom
politiska samverkansgrupper.
Kommunernai Västmanlandhar bildat VK(Västmanlandskommuner] somskavara
ett organ som driver kommunala frågor. Carola Gunnarsson (C) och Ulrika Spårebo
[S] representerar Sala kommun.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

g lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ '74 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2017/67/1, sammanställning av anmälningsäretiden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga anmälningsärendeiia till handlingarna.

Jus få dgs sign Utdragsbestyrkande
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