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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

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

Hanna Westman (SBÄ) 

Ulrika Spåreho (S) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Christer Eriksson (C) 
Michael PB Johansson (M) 

Lars Al derfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Ragge jagero (SD) 

§ 89-96 

ersätter Daniel Ahlin (SBÄ) § 97-99 

Kerstin O Ila Stahre, tf kommunchef 
Ingela H edström, projektledare 
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret 
Lars-Göran Carlsson, förhandlare 
Silvana Enelo-jansson, kontorschef 
Peter Tejne, !T-chef 
Anna Rydstedt, registrator 
Petra jablonski, kulturentreprenör 
)iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

z (14) 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Innehållsförteckning 
§89 

§90 

Ordningsfråga ................................................ . 

Projektet "Som marlovsentreprenör Sala 2012" ..... . 

........................... 4 

"5 

§ 91 Huvudmannaskap för vidare undersökningar vid före detta Van-sjö snickeri, Hedåker 1:75; information ...... 6 

§ 92 Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda, socialjour l vård- och omsorgsnämnden ...... 7 

§ 93 Hjälpmedelscentrum-Delårsrapport 2 ............................................ . """""" 8 

§ 94 Ändrad struktur för Sala, Norrby, Mö klinta, Kumla, Tärna, Kila och Västerfärnebo-Fiäckebo församlingar ... 9 

§95 

§ 96 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

Nytt telefonisystem i Sala kommun .................................. . 

Inköp av lösning för kommungemensam e-förvaltning ...... . 

Produktion av jubileums DVD, Sven Norling 100 år ..... 

Anmälningsärenden ................................. . 

Fråga om kommunstyrelsens uppsiktsplikt ... 

Utdragsbestyrkande 

...... 10 

.11 

................................... 12 

.. 13 

... '' """ 14 

3 (14) 



§ 89 

SALA 
KOMMUN 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

Produktion av jubileums DVD."Sven Norling 100 år" 

Fråga om kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 90 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Projektet" Sommarlovsentreprenör Sala 2012" 

INLEDNING 

Dnr 2012/25 

slutrapport av genomfört regionalt projekt, vars syfte varit att ge gyronasieung
domar chansen att starta och driva sina egna verksamheter, tjäna pengar och lära 
mer om entreprenörskap under sommarlovet. Projektet i Sala har genomförts på 
uppdrag av Företagarcentrum i Sala Ekonomisk förening med stöd från Länsstyrel
sen i Västmanlands län, Sala kommun, Sala Sparbank, Sala Allehanda, Almi Företags
partner och Företagarna i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/227/1 

lngela Hedström föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Utdrag 

Företagarcentrum i Sala 

!ZJ!Jt; 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 91 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Dnr 2011/227 

Huvudmannaskap för vidare undersökningar vid före detta Van
sjö snickeri, Hedåker 1:75; information 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-15 att Sala kommun skulle vara huvudman 
för fortsatta undersökningar av det föroreningsskadade området på fastigheten 
Hedåker 1:75. Grunden till beslutet var en förstudie som gjorts på länsstyrelsens 
uppdrag och som visat på mycket höga halter av tennorganiska föroreningar i 
marken. Kommunen beviljades 700.000 kronor av Länsstyrelsen för de fortsatta 
undersökningarna. I samband med upphandling av konsult upptäcktes felaktigheter 
i förstudien - riskerna på området var kraftigt överskattade. Länsstyrelsen har nu 
beslutat att upphäva beslutet om bidrag till fördjupade undersökningar. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/228/2, skrivelse från tekniska kontoret med underlag från Läns
styrelsen 

Göran Åkesson informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
att avsluta ärendet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att avsluta ärendet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6 (14) 



§ 92 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Dnr 2012/82 

Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda, 
socialjour i vård- och omsorgsnämnden 

INLEDNING 
Förslag från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret, om ersättning för 
ansvaret för socialjouren. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/229/1, skrivelse från personalkontoret 

Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
iill återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

Utdrag 

bevakning 

121111 

Utdragsbestyrkande 
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§ 93 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Hjälpmedelscentrum- Delårsrapport 2 

INLEDNING 

Dnr 2012/255 

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkans
frågor har rekommenderat samtliga huvudmän att godkänna Delårsrapport 2 för 
Hjälpmedelscentrum. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/230/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/230/2, delårsrapport 2 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna delårsrapporten, samt 
att lägga delårsrapporten till handlingarna. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna delårsrapporten, samt 

att lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Dnr 2012/327 

Ändrad struktur för Sala, Norrby, Mö klinta, Kumla, Tärna, Kila och 
Västerfärnebo-Fläckebo församlingar 

INLEDNING 
Sala kommun har fått remiss från Svenska kyrkan om förslag om att församlingarna 
slås samman till ett gemensamt pastorat med namnet salabygdens pastorat. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/231/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/231/2, remiss från Svenska kyrkan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
iiTt Sala kommun ej har något att erinra mot förslaget. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej har något att erinra mot förslaget. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 95 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Nytt telefonisystem i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2011/12 

Sala kommun har i en upphandling med Västerås kommun tecknat ett nytt avtal 
gällande telefoni, mobiltelefoni och mobilt bredband. Det nya telefoniavtalet med 
TDC Sverige AB kommer att ge en minskad kostnad för telefonin motsvarande cirka 
1.000 tkrjår. Under 2013 kommer nämndernas kostnader för telefoni att minska, 
vilket innebär att nämndernas ramar måste justeras för 2013 och framåt. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/232/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 

Peter Tejne föredrar ärendet. Silvana Enelo-janssan deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
illt uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram ett förslag till justering av 
nämndernas ramar från och med 2013. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

illt uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram ett förslag till justering av 
nämndernas ramar från och med 2013. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 96 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Inköp av lösning för kommungemensam e-förvaltning 

INLEDNING 

Dnr 2012/340 

Ansökan från kommunstyrelsens förvaltning om medel för inköp av lösning för e
förvaltning med funktionaliteter och system. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/233/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 

Silvana Enelo-j ansson föredrar ärendet. Anna Rydstedt och Peter Tejne deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att upphandla ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem, som en del av kommunens utveckling till e-förvaltning, 
samt 
f!l! kostnaden täcks genom omfördelning av resurser inom kommunstyrelsens 
förvaltning. · 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att upphandla ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem, som en del av kommunens utveckling till e-förvaltning, 
samt 

att kostnaden täcks genom omfördelning av resurser inom kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 97 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Produktion av jubileums DVD, Sven Norling 100 år 

INLEDNING 

Dnr 2012/120 

I samband med att Sala kommun uppmärksammar Sven Norling 100 år kommer en 
jubileums DVD att produceras. Filmen kommer att bli 45 minuter lång och användas 
inom flera områden, bland annat som gåva i olika sammanhang. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-08 och kom
munstyrelsen beslöt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en 
helhetsbild och redovisning av kostnader för Sala kommun avseende kulturfesti
valen samt att uppdra tillledningsutskottet den 13 november att fatta beslut i 
ärendet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/238/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens beslut 2012-11-08, § 260 
Arbetsmaterial delas ut för att förtydliga helhetsbilden av kostnader för kultur
festivalen. 

Petra jablonski föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, 
att ställa sig bakom förslaget att en jubileums DVD ska produceras, samt 
att kostnaden för jubileums DVD:n ska täckas ur anslaget för tidigare beviljade 
medel för "Sven Norting 100 år". 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, 

att ställa sig bakom förslaget att en jubileums DVD ska produceras, samt 

att kostnaden för jubileums DVD:n täcks ur anslaget för tidigare beviljade medel för 
"Sven Norting 100 år". 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin O Ila Stahre 
Mirjam Olsson 
kulturutskottet 
Petra jablonski 

e}Lp t t fil 

Utdragsbestyrkande 
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§ 98 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Bilaga KS 2012/234/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

i!ttlägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 99 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-13 

Fråga om kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Carola Gunnarsson (C) framför önskemål till ordföranden att vid nästa månadsupp
följning så ska förvaltningscheferna för vård- och omsorgsförvaltningen samt skol
förvaltningen delta. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att förvaltningscheferna för vård- och omsorgsförvaltningen samt skolförvaltningen 
deltar vid nästa månadsuppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi den 27 
november. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 
vård- och omsorgsförvaltningen 
skolförvaltningen 

Up 1Z111f 

Utdragsbestyrkande 

14 (14) 


