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N ärvaro lista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-16 

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

2 (il) 

Hanna Westman (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 

kl 13.30-15.20, ersätter Daniel Ahlin (SBÄ) § 60-66 
ersätter Daniel Ahlin (SBÄ) § 67 

Monica Fahrman (MP) 
Christer Eriksson (C) 
Michael PB johansson (M) 

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

Kerstin Olla Stahre, tfkommunchef 
Silvana Enelo jansson, tf kontorschef 
jenny Sivars, miljöingenjör 
Lennart Björk, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Göran Åkesson, teknisk chef 
jm Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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§ 60 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

sammanträdesdatum 

2012-10-16 

Strategi för hur barnperspektivet ska implementeras i 
kommunens styrnings- och ledningssystem 

INLEDNING 

Dnr 2008/224 

Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av hur 
kommunstyrelsen har införlivat barnperspektivet i sin styrning. Kommunstyrelsen 
beslutade 2012-08-20, § 174, att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta 
fram en strategi för hur barnperspektivet ska implementeras i kommunens styr
nings- och ledningssystem. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/199/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Silvana Enelo Jansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn: "Sala kommun 
tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, Sala kommun sätter barnets bästa i 
främsta rummet, barnet ska komma till tals och få respekt i frågor som berör dem." 
att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s barnkon
vention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet och alla beslut i 
kommunen.11 

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar barnkon
ventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom barnchecklista. Detta 
ska sammanfattas i bokslutet. Kommunstyrelsens ledningsutskott ansvarar för 
regelbunden uppföljning genom bokslutssamordning varje år. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn: "Sala kommun 
tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, Sala kommun sätter barnets bästa i 
främsta rummet, barnet ska komma till tals och få respekt i frågor som berör dem." 

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s barnkon
vention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet och alla beslut i 
kommunen." 

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar barnkon
ventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom barnchecklista. Detta 
ska sammanfattas i bokslutet. Kommunstyrelsens ledningsutskott ansvarar för 
regelbunden uppföljning genom bokslutssamordning varje år. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

4 (ll) 



§ 61 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-16 

Dnr 2012/264 

Gatunamn till detaljplan för kv Lodjuret, del av Kristina 4:14 

INLEDNING 
Förslag på gatunamn har funnits med i samråds- och antagandehandlingarna. Inga 
synpunkter har framförts. Detaljplanen bedrevs som enkelt planförfarande under 
dåvarande bygg- och miIjönämnden och är antagen. Bygg- och miIjönämnden var ej 
beslutande i namnfrågor. Förslag på gatunamn har inkommit i skrivelse från tek
niska kontoret. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/200/1, skrivelse från tekniska kontoret 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att den nya gatan som byggs ges namnet Apollagatan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att den nya gatan som byggs ges namnet Apollagatan. 

Utdrag 

tekniska kontoret, 
Karl-Gustav Persson 
samhällsbyggnadsutskottet/kontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§ 62 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-16 

Dnr 2012/279 

Ansökan från Västmanlands nämndemannaförening om medel för 
utbildning av nämndemän 

INLEDNING 
Västmanlands nämndemannaförening har inkommit till kommunstyrelsen med en 
ansökan om medel för utbildning av nämndemän, 500 kronor per nämndeman. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/201/1, skrivelse från Västmanlands nämndemannaförening 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att 2012 bevilja Västmanlands nämndemannaförening 8.000 kronor som bidrag till 
studiebesök och föreläsningar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att 2012 bevilja Västmanlands nämndemannaförening 8.000 kronor som bidrag till 
studiebesök och föreläsningar. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

§ 63 

Justerandes sign 

2012-10-16 

Dnr 2012/288 

Förfrågan från Ljusnarsbergs kommun om medverkan i projekt 
Bergskedjan 

INLEDNING 
Ljusnarsbergs kommun söker samarbete för ett starkare Bergslagen. Sala kommun 
har fått ett erbjudande om att medverka i projektet Bergskedjan. Projektet syftar till 
att inventera förutsättningarna för en vidareförädling baserad på de råvaror som 
kommer från de växande gruv- och mineralnäringarna i Bergslagen. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/202/1, skrivelse från Ljusnarsbergs kommun 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2012/202/2, skrivelse från Företagareentrum i Sala 

Yrkanden 
Per-Olov RallP (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej deltar i projektet Bergkedjan. 

Carola Gunnarsson (C), Peter Molin (M), Hanna Westman (SBÄ) och Gunnel Söder
ström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej deltar i projektet Bergkedjan. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7 (11) 



§ 64 

SALA 
KOMMUN 

Information 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sarnmanträdesdatum 

2012-10-16 

Per-Olov Rapp (S) rapporterar från en uppvaktning 2012-10-10 hos Stockholms 
Handelskammare angående aktuell utvidgad arbetsmarknadsregion och aktuella 
infrastrukturfrågor som han deltagit i tillsammans med andra företrädare för Dala
banans Intresseförening, 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

8 (11) 



§ 65 

SALA 
KOMMUN 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012·10·16 

Bilaga KS 2012/203/1, sammanställning avanmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 66 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-16 

Uthållig kommun etapp 3; lägesrapport 
Beredning 

Dnr 2007/319 

Jenny Sivars informerar om hur arbetet fortskrider i de olika projekten "Nya roller 
för energibolagen", "Effektiv planering i mindre kommuner" och "Energilednings
system för lokal utveckling". 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 67 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-10-16 

Dnr 2012/92 

Månadsuppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. 

INLEDNING 

Uppföljning september 2012 

Beredning 
Bilaga KS 2012/82/6, uppföljning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2012/82/7, resultaträkning 
Bilaga KS 2012/82/8, skrivelse om Gärdesta förskola 

Lennart Björk inleder föredragningen med information om det aktuella ekonomiska 
läget. 
Inger Lindström föredrar månadsuppföljning september 2012 och Lennart Björk 
resultaträkningen för Sala kommun. 
Göran Åkesson informerar om orsaker till tekniska kontorets underskott. 

Per-Olov Rapp (S) informerar om Gärdesta förskola och finansiering av ytterligare 
två avdelningar på förskolan. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att till kommunstyrelsen anvisa ytterligare 4,2 mkr till investering av sammanlagt 
åtta förskoleavdelningar, att täckas ur eget kapital eller genom upplåning, 
dels att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att till kommunstyrelsen anvisa ytterligare 4,2 mkr till investering av sammanlagt 
åtta förskoleavdelningar, att täckas ur eget kapital eller genom upplåning, 

dels att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (11) 


