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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersöttare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOlTET 

5ammanträdesdatum 

2012-08-07 

Per-Olov Rapp (S) 
Daniel Ahlin (SEÄ) 
Gunnel Söderström (V) 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 

Ulrika Spårebo (S) 
Hanna Westman (SEÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Christer Eriksson (C) 
Michael PE johansson (M) 

Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KO) 
Ragge jagero (SO) 

Göran Åkesson, chef tekniska kontoret 
Klas-Göran Gidlöf, enhetschef vård- och omsorgsförvaltningen 
jil! Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

Innehållsförteckning 

Justerandes sign 
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§1 

Justerandes sign 

If ! 
, i 

Ordningsfråga 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista: 

7 Indragning av väg 845 för byggande av mötesfri landsväg, väg 56 delen Sala
Heby; yttrande till Trafikverket 

Utdrag 
Anders Johansson för kännedom 

cif? IZt/!?Co 

Utdragsbestyrkande 
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§2 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

Stiftelsen Jöns och Alvida Åkermans fond 

INLEDNING 
Årsredovisning 201 L 

Beredning 
Bilaga KS 2012/149/1, skrivelse med årsredovisning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2012/201 

att uppdra till kommunstyrelsens kulturutskott att ta fram förslag i enlighet med 
stiftelsens ändamål att förbättra miljön i den del av Sala kommun som utgjorde 
gamla Sala stad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens kulturutskott att ta fram förslag i enlighet med 
stiftelsens ändamål att förbättra miljön i den del av Sala kommun som utgjorde 
gamla Sala stad. 

Utdrag 
kommunstyrelsens kulturutskott 
ekonomikontoret, Inger Lindström 

e V" /;ZC{:!t)8 

Justerandes sign Utdrags best yrkande 
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§3 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

Dnr 2012/200 

Silverjyckens hunddagis; omfördelning av investeringsmedel 

INLEDNING 
Fastigheten där Silverjyckens hunddagis tidigare var etablerad är såld och hund
dagiset behöver ny lokal. På Gärdesta, i "gamla festsalen" inom Salbergaområdet, 
finns lämpliga lokaler som dels kan inrymma hunddagiset, men även andra verk
samheter som idag finns i inhyrda lokaler. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/150/1, skrivelse från tekniska kontoret, lokalförvaltarna 

Göran Åkesson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att lokalerna på Gärdesta byggs om till hunddagis och andra verksamheter som finns 
i inhyrda lokaler för vård- och omsorgsförvaltningens räkning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att lokalerna på Gärdesta byggs om till hunddagis och andra verksamheter som finns 
i inhyrda lokaler för vård- och omsorgsförvaltningens räkning. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdrags best yrkande 
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§4 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

Dnr 2012/187 

Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

INLEDNING 
Räddningstjänsten Sala Heby har i samband med omorganisation i Sala kommun 
tilldelats uppdraget att överta tillståndshanteringen inom lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. Ärendena har tidigare handlagts av kommunens bygg- och miljöför
valtning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/151/1, skrivelse från räddningstjänsten 
Bilaga KS 2012/151/2, taxa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, Bilaga KS 
2012/151/2, att gälla från och med 2012-10-01. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, Bilaga KS 
2012/151/2, att gälla från och med den 2012-10-01. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§5 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

Avgift för kommunal hemsjukvård 

INLEDNING 

Dnr 2012/161 

Hemsjukvården kommunaliseras från och med 2012-09-01. Hemsjukvård ges till 
patienter inskrivna i hemsjukvården. Inskrivning av patient i hemsjukvården sker 
utifrån specifika kriterier som fastställts. Kommunen har möjlighet att ta ut en av
gift av patient som erhåller hemsjukvård. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/152/1, VON § 72 med underlag från vård- och omsorgsförvaltningen 

Klas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa avgift för inskriven hemsjukvårdspatient som erhåller kommunal 
hemsjukvård till 200 kronor/månad, att gälla från och med 2012-10-01, samt 
att avgiften för hemsjukvård beräknas utifrån gällande system om maxtaxa och 
förbehållsbelopp. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att fastställa avgift för inskriven hemsjukvårdspatient som erhåller kommunal 
hemsjukvård till 200 kronor/månad, att gälla från och med 2012-10-01, samt 

att avgiften för hemsjukvård beräknas utifrån gällande system om maxtaxa och 
förbehållsbelopp. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§6 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

Dnr 2012/174 

Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi 2012-2014; godkännande 
av dokument 

INLEDNING 
Länsstyrelsen har tillsammans med kommunala representanter och andra parter 
aktualiserat och justerat tidigare dokument som kallades för Länsstrategi Kvinnofrid 
i Västmanlands län. 

Styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting har beslutat att rekommen
dera länets kommuner och landstinget att godkänna dokumentet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/153/1, VKL protokollsutdrag § 8 
Bilaga KS 2012/153/2, länsstrategi 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna dokumentet "Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi 2012-2014", Bilaga 
KS 2012/153/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna dokumentet "Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi 2012-2014", Bilaga 
KS 2012/153/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdrags best yrkande 
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§7 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

Dnr 2012/306 

Regionalt styrdokument för missbruks- och beroendevården i 
Västmanland 2011-2013 

INLEDNING 
Styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting har beslutat rekommendera 
länets kommuner och landstinget att anta Regionalt styrdokument för missbruks
och beroendevården i Västmanland 2011-2013 amt att utarbeta lokala styrdoku
ment. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/154/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/154/2, VKL § 8 protokollsutdrag 
Bilaga KS 2012/154/3, regionalt styrdokument 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta dokumentet "Regionalt styrdokument för missbruks- och beroende-vården i 
Västmanland 2011-2013", Bilaga KS 2012/154/3, samt 
att uppdra till vård- och omsorgsnämnden att utarbeta och fastställa lokalt styr
dokument för missbruks- och beroendevården i Sala. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta dokumentet "Regionalt styrdokument för missbruks- och beroende-vården i 
Västmanland 2011-2013", Bilaga KS 2012/154/3, samt 

att uppdra till vård- och omsorgsnämnden att utarbeta och fastställa lokalt styr
dokument för missbruks- och beroendevården i Sala. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§8 

SALA 
KOMMUN 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

Carola Gunnarsson (C) begär information om ändrade planer/eventuellt reviderat 
uppdrag för styrgruppen angående Kulturhuset med anledning av uttalanden i 
media. 

Per-Olov Rapp (S) informerar om att styrgruppens uppdrag ej ändrats, men utred
ningen har påskyndats. 

Carola Gunnarsson begär klargörande kring vilka åtgärder som vidtagits kring 
myggbekämpningen och eventuella överläggningar med länsstyrelsen, övriga 
berörda kommuner eller NeDa. 

Per-Olov Rapp (S) informerar om beslut i NeDas styrelse avseende finansiering 
av myggbekämpningen. Åtgärder kommer att diskuteras framöver inför nästa års 
myggbekämpning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§9 

SALA 
KOMMUN 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-07 

Bilaga KS 2012/156/1, sammanställning avanmälningsärenden 

BESLUT 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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