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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Amanda Lindblad (S)
Monica Fahrman (MP)

Närvarande ersättare

Christer Eriksson (C)
Michael PB Johansson (M)

Närvarande representanter

Håkan Aspenbom (FP)
Eva Axelsson (KD)
Daniel Ahlin (SBÄ)
Gunnei Söåerström (V)

Övriga deltagare

Justerandes sign

Ersätter Glenn Andersson (S)
Ersätter Ulrika Spåreho (S)

Ersätter Lars Alderfors (FP)

Kl13.30-16.00 § 131-146

Silvana Enelo-Jansson, biträdande förvaltningschef
Jenny Sivars, miljöingenjör
Hen ny Andersson, student vid Mälardalens högskola
Roger Nilsson, kontorschef
Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare
Jane Allansson, pe rsonalchef
Lennart Björk, ekonomichef
Helena Tengbert, förvaltningsekonom
Benny Wetterberg, ka nslichef
Sofia Elrud, planarkitekt
Mä rta Aisen, planarkitekt
Ellinor Albenius, konsult, Tengbom
Marie Öhlund, förva ltningssekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTIET
Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr 2014/272

§ 131

Uthållig kommun, etapp 3; lägesrapport
INLEDNING

Goda e xempel i kommunens projekt uthållig kommun är det nya äldreboendet En
kurs i energieffektivisering "Energifallet" ska hållas 2014-09-03 och 2014-10-29.
Examensarbete "Energi- och klimatarbete i Sala kommun" är ett underlag för en ny
energi- och klimatstrategi för Sala kommun.

Beredning
Bilaga inkommer, KS 2014/140/1, kursinbjudan Energifallet
Bilaga inkommer, KS 2014/140/2, examensarbete "Energi- och klimatarbete i Sala
kommun".
Jenny Sivars och Henny Andersson föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.
BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att lägga lägesrapporten till ha ndlinga rna.

Utdrag
Tekniska kontoret, Jenny Sivars

Just erandes sign

Utdragsbestyrkand e
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTIET
Sa mmanträdesdatum

2014-06-17
Dnr2014/698

§ 132

Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti; "Midsommarfirande i Sätra Brunn"
INLEDNING
Sätra Brunns Ekonomiska förening ansö ker om 150.000 kronor för m idsommarfirande i Sätra Brunn 2014-06-20.

Beredning
Bilaga KS 2014/127/1, yttrande frå n kultur- och fritidskontoret
Bilaga KS 2014/127/2, a nsöka n från Sätra Brunns Ekon omiska förening.
Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Pe r-Olov Rapp (5) yr kar
att le dningsutskottet beslutar
att godkänna maximalt 15.000 kronor i förlu stgaranti för arrangerande av "M idsomm arfi rand e i Sätra Brunn" fö r underhållning av Blåsorkeste rn samt trubadu r.
BESLUT
Ledningsuts kottet beslutar
att godkänna maximalt 15.000 krono r i förlus tgaranti för a rra ngerande av "Midsommarfirande i Sätra Brunn" för unde rhå llning av Blåso rkestern samt trubad ur.

Utdrag
Kul tur- och fritidskontoret, Roger Nilsson

Just erandes sign

~

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOlTET
Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr 2014/763

§ 133

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; "Ljusfest i Sätra
Brunn"
INLEDNING
Sätra Brunns Ekonomiska förening ansöker om 45.000 kronor för "Ljusfest i Sätra
Brunn" 2014-09-19.

Beredning
Bilaga KS 2014/128/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret
Bilaga KS 2014/128/2, ansökan från Sätra Brunns Ekonomiska förening.
Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att godkänna maximalt 29.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande av "Ljusfest i
Sätra Brunn".
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna maximalt 29.000 kronor i förlustgaranti fö r arrangerande av "Ljusfest i
Sätra Brunn".

Utdrag
Kultur- och fritidskontoret, Roger Nilsson

Just erandes sign

Utdragsbestyrkande

""/_]";1_]";1.\"11

7 120)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDN l NGSUTSKOTIET

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr 2014/336

§ 134

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; Möklintaveckans 25-årsjubileum
INLEDNING
Möklintafonden ansöker om 20.000 kronor för 25-årsjubileum för "Möklintaveckan"
2014-07-10-2014-07-13.

Beredning
Bilaga KS 2014/129/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret
Bilaga KS 2014/129/2, ansökan från Möklintafonden.
Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att godkänna maximalt 12.500 kronor i förlustgaranti för arrangerande av "Möklintaveckans 25-årsjubileum".
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna maximalt 12.500 kronor i förlustgaranti för arrangerande av "Möklintaveckans 25-årsjubileum".

Utdrag
Kultur- och fritid skontoret, Roger Nil ss on

Just erandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTIET
Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr2014/560

§ 135

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; "AyaBayaBand"
barnunderhållning i Möklintagården
Möklintagården ansöker om 11.750 kronor för barnunderhållning i Möklintagården
med "AyaBayaBand" i samband med Möklintaveckan 2014-07-10 .
Beredning
Bilaga KS 2014/130/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret
Bilaga KS 2014/130/2, ansökan frå n Möklintagården.

Roger Nilsson föredrar ärendet.
Yrkanden
Per-O lov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a tt godkänna maximalt 11.750 kronor i förlustgaranti för arra ngerande av
"AyaBayaBand" barnunderhållning i Möklintagården.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att godkänna maximalt 11.750 kronor i förlustgaranti för arrangerande av
"AyaBayaBand" barnunderhå llning i Möklintagården.

Utdrag
Kultur- och fritidskontoret, Roger Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr 2014/793

§ 136

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; "Baluns i
Rans ta"
INLEDNING

Gymix Ransta, Ransta Nästa Bygdegårdsförening, Ransta IK och PRO Ransta ansöker
om 14.700 kronor för evenemanget "Baluns i Ransta" 2014-06-28.

Beredning
Bilaga KS 2014/131/1, yttrande från kultur- och fritidskonto re t
Bilaga KS 2014/131/2, ansökan från Gymix Ransta med fl era.
Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att godkänna maximalt 14.700 kronor i förlustgaranti för arrangerande av
"Baluns i Ransta".
BESLUT

Ledningsuts kottet beslutar
att godkänna maximalt 14.700 kronor i förlustgaranti för arrangerande av
"Baluns i Ransta".

Utdrag
Kultur- och fritidskontoret, Roger Nilsson

Juster andes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTIET
Sam manträdesdatum

2014-06-17
Dnr2014/ 746

§ 137

Ansökan från Sala Blåsorkester om bidrag till genomförande av
Fyrverkerimusikfestivalen 2014
Beredning
Sala Blåsorkester ansöke r om 130.000 kronor för genomförande a v Fyrverkerifestivale n i Sala 2014-09-06.
Beredning
Bila ga KS 2014/13 2/ 1, a nsökan från Sa la Blåsorkester.
Yrkanden
Pe r-Olov Rapp (S) yrka r
att ledningsuts kottet besluta r
att för ge nomföra nde av Fyrverkerifesti vale n 2014 i Sala, anvisa 130.000 kronor, a tt
täckas inom kommunstyrelsens ram.
BESLUT

Le dningsutskottet besluta r
att fö r genomförande av Fyrverkerifestiva len 2014 i Sala, a nvisa 130.000 kronor, att
täckas inom kommunstyrelsens ra m.

Utdrag

Eko nomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTIET
Sa mmanträdesdatum

2014-06-17
Dnr 2014 j779

§ 138

Ansökan från Vänortsföreningen Sala Vändra och Sala
Rotaryklubb om bidrag till ett ungdomsutbyte med vänorten i Estland
INLEDNING
Sa la Rota ryklub b tillsamma ns med Vänortsföreninge n Sala -Vändra söker ett bidrag
för att genomföra ett ungdomsutbyte.

Beredning
Bila ga KS 2014 / 133/1, s krivelse från Sala Rota ryklu b b och Vänortsfö reningen Sala
Vänd ra.

Yrkanden
Pe r-Olov Ra pp (S) yrkar
att ledningsuts kottet besluta r
att bevilja 15.000 kronor till Sala Rota ryklubb för ungdo ms utbyte med Vänortsföreningen Sa la-Vä ndra.

BESLUT
Ledningsuts kottet besluta r
a tt bevilja 15.000 kro nor till Sala Rotaryklubb för ungdomsutbyte m ed Vänortsföreningen Sala-Vä ndra.

Utdrag
Sala Rotaryklubb och Vänortsföreningen Sala-Vändra
Ekonomiko ntoret

Just erandes sign

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTIET
Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr 2014/791

§ 139

Ansökan från Sala Hembygds- och Fornminnesförening om bidrag
till fastighetsunderhåll på Väsby Kungsgård
INLEDNING
Sala Hembygds- och Fornminnesförening har inkommit med en framställan angående fastighetsunderhå ll på Väsby Kungsgård.

Beredning
Bilaga KS 2014/134/1, skrivelse från Sala Hembygds - och Fornminnesförening.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsuts kottet b es lutar
att bevilja 145.000 kro nor för renovering av taket på lin museet,
att renoveringen finansi eras från tekniska kontorets ans lag fö r fastigheter med kulturhistoriskt värde samt
att renovering av bro över ån till Mynttomten samt renovering av Lusthuset hänvisas tili reviderad budget.

BESLUT
Ledningsutskottet b eslutar
att bevilja 145 .000 kronor för renovering av taket på linmu se et,
att renoveringen fin ansie ras från tekniska kontorets anslag för fast igheter med ku lturhistoriskt värde samt
att renovering av bro över å n till Mynttomten samt renovering av Lusthuset hänvisas till reviderad budget 2015.

Utdrag
Sala Hembygds- och Fornminnesfö rening
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDN INGSUTSKOTIET
Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr2014/321

§ 140

"Stadsparksprojektet", information
INLEDNING
Tekniska kontoret har av kommunstyrelsen fått uppdraget att bygga en parkering i
anslutning tilllekplatsen i stadsparken, att förtydliga entren till parken och att visa
hur man kan hitta en lösning på en ny servicebyggnad.

Beredning
Kristin Hedman föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Just erandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKO LL
LEDNINGSUTSKOTIET
Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr 2014/xx

§ 141

Redovisning av medarbetarenkät
INLEDNING

Sala kommun har utfört en medarbetarenkät under mars-april 2013. Syftet var att
utveckla medarbetarskap och ledarskap och redovisa goda exe mpel.

Beredning
Jane Allansson föredrar ärendet.
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Justerandes sign

Ut dragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDN INGSUTSKOTIET
Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr2014/254

§ 142

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi
Beredning
Bilaga KS 2014/48/5, uppföljning för maj 2014.
Lennart Björk, Benny Wetterberg och Helena Tengbert före drar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Utdrag
Ekonomikontoret

Justera ndes sign

Utdra gsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTIET

Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr2014/470

§ 143

Detaljplan för del av stadsparken, Kristina 4: 11; samråd
INLEDNING

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra delen av stadsparken, i anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna innebär omgestaltning av
Ekebygatan, möjlighet att uppföra en större servicebyggnad, nya parkeringsplatser
med mera.

Beredning
Bilaga KS 2014/135/1, samrådshandlingar.
Eliinar Albenius föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att
sända ut detaljplan för del av stadsparken, Kristina 4:11 på samråd.
BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att uppdra till samhällsbyggna dskontoret, enheten för plane ring och utveckling, att
sända ut detaljplan för del av stadsparken, Kristina 4 :11 på samrå d.

Utdrag
Samhä llsbyggnads kontoret

Juste randes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr2014/801

§ 144

Detaljplan för Stampers; detaljplaneuppdrag
INLEDNING
Detaljplanen syftar till att bekräfta befintlig markanvändning samt att utreda möjlighet till förtätning av befintlig bebyggelse. Planen syftar också till att bevara den
kulturhistoriskt värdefulla miljö som Stampers utgör.

Beredning
Bilaga KS 2014/136/1, handlingar.
Märta Alsen föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att
upprätta detaljplan för Stampers, i syfte att möjliggöra förtätning samt värna s tampers karaktär.

BESLUT
Ledn ingsutskottet beslutar
att uppdra till samhä llsbyggnadskontoret enheten för planering och utveckling, att
upprätta d etaljplan för Stampers, i syfte att möjliggöra förtätning samt värna stampers karaktär.

Utdrag
Sam hälls byggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTIET
Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dn r 201 4/800

§ 145

Detaljplan för skolbyggnaden på Prosthagsskolan;
detaljplaneuppdrag
INLEDNING
Detaljplan en syftar till att omvandla skolbyggna den ti ll t re stycke n läge nheter an passade för äldre.
Beredning
Bila ga KS 2014/13 7/1, ha ndlingar.
Mä tta Alsen föredra r ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Ra pp (S) yrka r
att ledningsuts kottet besluta r
att uppdra till samhälls byggnad skontoret, enheten för plan ering och ut veckling, att
upprätta deta ljplan för Prosthagsskola n, Västerfärnebo.
BESLUT
Ledningsuts kottet besluta r
a tt uppd ra till samhälls byggnads konto ret, enheten för plane ri ng och utveckling, a tt
upprätta detaljpla n för Pros thagsskolan, Väste rfä rnebo.

Utdrag
Samhälls byggn adskontoret

Ju st erandes sign

Utdragsbestyrkande

.>LIRIWs;try

I

SALA

KOMMUN

19 120)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTIET
Sammanträdesdatum

2014-06-17
Dnr2014/799

§ 146

Genomgång av detaljplaner inför hösten 2014
INLEDNING
För planverksamhetens planering och prioritering är det viktigt att i samråd med
kommunstyrelsens ledningsutskott gå igenom de detaljplaneuppdrag som finns
samt de som är på ingående.

Beredning
Bilaga KS 2014/138/1, skrivelse från planverksamheten.
Sofia Elrud föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet bes l u tar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna .

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SALA

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL
LEDNINGSUTSKOITET
Sammanträdesdatum

2014-06-17

§ 147

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2014/139/1, sammans tä llning av anmälningsärenden.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att lägga a nm älningsärendena till handlingarna.

Just erand es sign

Utdragsbestyrkande
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