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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

f2., r 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

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

Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spåreho (S) 

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

Lars Al derfors (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Ragge jagera (SD) 

kl13.30-16.45, § 100-106 

ersätter Daniel Ahlin (SBÄ) § 107-111 
ersätter Daniel Ahlin (SBÄ) § 112-123 

kl13.30-17.30 
kl13.30-16.30 

kl13.30-16.15 

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 
Lennart Björk, ekonomichef 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
j uneAnn Wincent, förvaltningschef 
Göran Åkesson, chef för tekniska förvaltningen 
Åsa Eriksson, lokalförvaltare 
jenny Sivars, miljöingenjör 
Henrik Eriksson, Golden Associates 
Göran Reierstam, tf planchef 
Kicki Söderhack, planarkitekt 
Eva-Marie Larsson, planarkitekt 
Kent Karlsson, enhetschef 
Lars-Göran Carlsson, förhandlare 
Jane Allansson, personalchef 
Madeleine Hammarströ m, lönestrateg 
Virve Svedlund, kommunjurist 
jill Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Innehållsförteckning 
§ 100 

§ 101 

§ 102 

§ 103 

Ordningsfråga ., .............. ., ............... . 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi .......................... . 

Försäljning av Sala stationsfastighet, Sala Kristina 3:5; information 

Åtgärdsutredning Sala Silvergruva och Pråmån; information .... .,., .......... . 

''"'" 4 

.. ........ 5 

.6 

.7 

§ 104 Fridhems industriområde; ändrad inriktningför planarbete och planområde för industriområdets utveck-

§ 105 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

ling .................. ............................ . ...... ., .......................................................... 8 

Eve!und; planuppdrag för verksamhetsområde logistik ..................................................................... 9 

Reviderad strategisk plan 2013-2015 .................... . ............................. 10-11 

Plan för Sala stad; diskussion kring detaljerade frågor ..... ........................................... 12 

Justering av bilpoolskostnader; information ............. . ..................... 13 

§ 109 Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda; socialjour i vård- och omsorgsnämnden .... 14 

§ 110 

§ 111 

§ 112 

Lönehantering i Sala kommun .................................. .. 

Ändring av reglementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt bildnings- och 

lärandenämnden ..... 

Ösby kostall; information. 

. 15 

.. 16 

...... 17 

§ 113 Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond 2012 samt Stiftelsen Apotekare A Ljungbergs fond 2012; 

§ 114 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

utdelning ur fonderna ......................... . ............................................................................ 18 

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar ............ .. 

Bidrag tlll Kriscentrum för män i Västmanland (KMV) 2013. 

Bergslagsakademin .. 

Anmälningsärenden 

Fördelning av medel ur flyktingfonderna 2012 .. 

Revisionsrapport "Tillgänglighet och service"; yttrande ....... . 

Revisionsrapport "Överförmyndarens handläggningsrutiner"; yttrande 

Revidering av räddningstjänstens taxa för externa arbeten 

Revidering av taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor ................ . 

.. 19 

.. 20 

....................... 21 

.............................. 22 

.. ....................................... 23 

.. .................................... 24 

........................ 25 

............................................... 26 

. .................................... 27 

Revidering av taxa för tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor ........................................... 28 

Utdragsbestyrkande 

3 (28) 



§ 100 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista: 

Fördelning av medel ur fyktingfonderna 2012 

Utdragsbestyrkande 
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§ 101 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning oktober 2012. 

Beredning 

Dnr 2012/92 

Bilaga KS 2012/82/9, sammandrag beräknad avvikelse drift- och investerings
budget 

Lennart Björk föredrar ärendet. Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 
j uneAnn Wincent, skolförvaltningen, och Kerstin Olla Stahre, vård- och omsorgs
förvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning, redovisar sina respektive 
verksamheter. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 

!!y;; f l f ;;_g-

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 102 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/308 

Försäljning av Sala stationsfastighet, Sala Kristina 3:5; information 

INLEDNING 
jernhusen stationer AB äger fastigheten och har för avsikt att bjuda ut fastigheten 
till försäljning till en utgångsnivå om 1. 700.000 kronor. Vid kommunstyrelsens sam
manträde 2012-11-08 fick kommunstyrelsens förvaltning uppdraget att göra en be
dömning av fastighetens skick inför ett eventuellt förvärv. 

Beredning 
Göran Åkesson informerar. Åsa Eriksson deltar vid informationen. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens för beslut, samt 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens för beslut, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

§ 103 

Justerandes sign 

2012-11-27 

Dnr 2005/248 

Åtgärdsutredning Sala Silvergruva och Pråmån; information 

INLEDNING 
En del av huvudstudien för Sala silvergruva och Pråmån har genomförts enligt 
Naturvårdsverkets kvalitetsmanuaL Sala kommun/kommunstyrelsen är huvudman 
för studien. Bidrag för studien har förmedlats genom Länsstyrelsen i Västmanlands 
län. Naturvårdsverket har beslutat om fortsatt bidrag för att slutföra huvudstudien 
med en åtgärdsutredning och riskvärdering. 

Beredning 
Henrik Eriksson, Golder Associates, informerar om pågående arbete. Vid ärendets 
behandling deltar även jenny Sivars. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 104 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2011/256 

Fridhems industriområde; ändrad inriktning för planarbete och 
planområde för industriområdets utveckling 

INLEDNING 
Fortsatt planprocess för utveckling av Fridhemsområdet-ändrad inriktning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/175/2, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, planering och 
utveckling. 

Göran Re i erstam föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna förvaltningens planeringsinriktning för ny detaljplan inom Fridhems 
verksamhetsområde. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna förvaltningens planeringsinriktning för ny detaljplan inom Fridhems 
verksamhetsområde. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, planering och utveckling 

Exp 12!12Pr 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 105 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/375 

Evelund; planuppdrag för verksamhetsområde logistik 

INLEDNING 
Planuppdrag för nytt verksamhetsområde vid Evelund, Ringvalla 5:1 med flera. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/239/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, planering och 
utveckling. 

Göran Re i erstam föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att ny detaljplan upprättas för att möjliggöra en utveckling för logistikverksamhet i 
trafikplats Evelunds närområde. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att ny detaljplan upprättas för att möjliggöra en utveckling för logistikverksamhet i 
trafikplats Evelunds närområde. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, planering och utveckling 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 106 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/374 

Reviderad strategisk plan 2013-2015 
Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2012/250/1, socialdemokraternas förslag till reviderad budget 2013 och 
verksamhetsplan 2014-2015 
Bilaga KS 2012/250/2, beräkningsunderlagbudgetramar 2013 
Bilaga KS 2012/250/3, resultaträkning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisa
tion och behov av lokaler i Sala kommun, att redovisas till kommunstyrelsen senast 
1 mars 2013, 
att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att tillsammans med vård- och om
sorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesär
skola på Ösby med LSS-boende med start läsåret 2013-2014, att redovisas till 
kommunstyrelsen senast 1 mars 2013, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ge förslag på hur all tillsvidarean
ställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja 
vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta, med målet att rätt till heltid ska börja 
gälla från och med 1 januari 2014,samt 
att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form 
med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med 
H e by kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska service
tjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett 
helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av 
tekniska förvaltningen, 
dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa reviderad strategisk plan 2013-2015 för Sala kommun i enlighet med 
Bilaga KS 2012/250/1, 
att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun en
ligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett lång
siktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen", 
att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verk
samhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekono
mi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas i protokollet att övriga partier lägger sina yrkanden vid kommun
styrelsens sammanträde. 

Utdragsbestyrka n de 
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Justerandes sign 

forts§ 106 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisa
tion och behov av lokaler i Sala kommun, att redovisas till kommunstyrelsen senast 
1 mars 2013, 

att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att tillsammans med vård- och oro
sorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gyronasiesär
skola på Ösby med LSS-boende med start läsåret 2013-2014, att redovisas till 
kommunstyrelsen senast 1 mars 2013, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ge förslag på hur all tillsvidarean
ställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja 
vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta, med målet att rätt till heltid ska börja 
gälla från och med 1 januari 2014, samt 

att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form 
med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med 
H e by kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska service
tjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett 
helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av 
tekniska förvaltningen, 

dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderad strategisk plan 2013-2015 för Sala kommun i enlighet med 
Bilaga KS 2012/250/1, 

att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun en
ligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett lång
siktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen", 

att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verk
samhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekono
mi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (28) 



§ 107 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Plan för Sala stad; diskussion kring detaljerade frågor 

INLEDNING 

Dnr 2006/215 

Diskussion kring frågor om externhandel, bebyggelse vid Strandvägen, om hur vård, 
omsorg och skola ska tas upp i fördjupning av översiktsplan (FÖP) eller i översikts
planen (ÖP), samt hur jämställdhet ska hanteras i Plan för Sala stad. 

Beredning 
Kicki Söderback och Eva-Marie Larsson deltar vid ärendets behandling. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, planering och utveckling 
/ /c~'/' .~o z/x·)'// "o L_l v' l r/J· 

Utdragsbestyrkande 
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§ 108 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Justering av bilpoolskostnader; information 

INLEDNING 

Dnr 2010/73 

Utvärdering efter införd bilpool i Sala kommun. Presentation av viss justering som 
kommer att göras avseende avgiftssystemet. Kostnadsjustering kommer att göras 
med syftet att de som långtidsbokar bilar och kör mycket får lägre kostnad ( exem
pelvis hemtjänstens personal). De som bokar ofta och kör korta sträckor får en dyr
are kostnad. 

Beredning 
Kent Karlsson informerar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n de 
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§ 109 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/82 

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

INLEDNING 
Reviderat förslag från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret, om ersätt
ning för ansvaret för socialjouren inom vård- och omsorgsnämn den. 

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

Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att arbetsutskottet beslutar 
att ersättning av ansvaret för socialjouren inom vård- och omsorgsnämnden ska ut
gå med 1 o/o av riksdagsmannaarvodet, 583 kronor per månad, till var och en av de 
ersättare för ordförande som innehar och utövar detta. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att ersättning av ansvaret för socialjouren inom vård- och omsorgsnämnden ska ut
gå med 1 o/o av riksdagsmannaarvodet, 583 kronor per månad, till var och en av de 
ersättare för ordförande som innehar och utövar detta. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
vård- och omsorgsförvaltningen/nämnden 
Sofia Nilsson för kännedom 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 110 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Lönehantering i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2012j360 

Personalkontoret har fått i uppdrag att utreda och presentera alternativa lösningar 
beträffande drift och administration av Sala kommuns lönehantering. 

Beredning 
Bilaga KS 2012j245j1, skrivelse från personalkontoret 
Bilaga KS 2012j245j2, utredning 

jan e Allansson föredrar ärendet. Vid ärendets behandling deltar även Madeleine 
Hammarström. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att inleda en dialog med H e by kommun, i syfte att skapa gemensamt lönekontor, 
samt 
att inleda arbete med upphandling av PAjlönesystem i samverkan med H e by 
kommun. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att inleda en dialog med H e by kommun, i syfte att skapa gemensamt lönekontor, 
samt 

att inleda arbete med upphandling av PAjlönesystem i samverkan med H e by 
kommun. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Ändring av reglementen för kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden samt bildnings- och lärandenämnden 

INLEDNING 

D nr 

I nu gällande reglementen framgår att kommunstyrelsen är anställningsmyndighet 
för all personal. I kommunstyrelsens reglemente står angivet vilka utskott som ska 
finnas och hur många ledamöter och ersättare dessa ska ha. För att ändra regle
menterna på så sätt att respektive nämnd blir anställningsmyndighet och kommun
styrelsen själv har rätt att besluta om utskott föreslås ändringar i respektive regle
menten. 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2012/251/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

janeAllansson föredrar ärendet. Vid ärendets behandling deltar även Virve 
Svedlund och Lars-Göran Carlsson. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att fastställa förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden samt bildnings- och lärandenämnden, Bilaga KS 2012/251/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 

att fastställa förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden samt bildnings- och lärandenämnden, Bilaga KS 2012/251/1. 

Gunnel Söderström (V) deltar ej i beslutet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 112 Ösby kostall; information 
Beredning 
Virve Svedlund informerar. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

att ej genomföra stämningsansökan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att ej genomföra stämningsansökan. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, Virve Svedlund 
r 
/''f /11 .. 1? 
L-- X. r/) l L- 1 l 

l 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 113 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/289 
Dnr 2012/290 

Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond 2012 samt Stiftelsen 
Apotekare A Ljungbergs fond 2012; utdelning ur fonderna 

INLEDNING 
Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond har 11.000 kronor att utdela 2012. 
Fondmedel utgår för något välgörande ändamål eller för ändamål av allmän
nyttig natur. 

Stiftelsen Apotekare A Ljungbergs fond har 5.400 kronor att utdela 2012. Fond
medlen ska användas till något allmännyttigt eller välgörande ändamål. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/246/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att ur Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond utdela 11.000 kronor till sala
ortens Ryttarförening, samt 
att ur Stiftelsen Apotekare A Ljungbergs fond utdela 2.700 kronor till Sala Demens
förening och 2. 700 kronor till Västerfärnebo Handelsbod Ekonomisk förening. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att ur Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond utdela 11.000 kronor till sala
ortens Ryttarförening, samt 

att ur Stiftelsen Apotekare A Ljungbergs fond utdela 2.700 kronor till Sala Demens
förening och 2.700 kronor till Västerfärnebo Handelsbod Ekonomisk förening. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, Virve Svedlund 

r:1iJ f'?!!i'i: t:) . 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n de 
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§ 114 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar 
Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges presidieberedning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

19 (28) 

D nr 



§ 115 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2011/291 

Bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland (KMV) 2013 

INLEDNING 
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) föreslår att länets kommuner 
överväger att bidra till KMV:s verksamhet för 2013 med gängse fördelning enligt 
invånarantal. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/24 7/1, protokollsutdrag VKL § 9 Finansiering av KMV 
Bilaga KS 2012/247/2, skrivelse från KMV 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen be
slutar 
m under förutsättning att Västerås kommun och Landstinget bidrar med föreslagen 
kostnadsan del, anvisa 7 4.700 kronor till KMV Kriscentrum för män i Västmanland 
2013, att täckas ur eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att Västerås kommun och Landstinget bidrar med föreslagen 
kostnadsandel, anvisa 7 4. 700 kronor till KMV Kriscentrum för män i Västmanland 
2013, att täckas ur eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrka n de 

20 (28) 



§ 116 

Justerandes sign 

Bergslagsakademin 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/361 

Förslag från kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta, 
Avesta och Smedjebacken om att bilda en ideell förening, "Bergslagsakademin"- en 
tankesmedja för forskning och idedebatt om Bergslagen. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/248/1, skrivelse från kommunledningarna (KSO) i Bergslagen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avstå från att delta i tankesmedjan Bergslagsakademien. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att delta i tankesmedjan Bergslagsakademi en. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

21 (28) 



§ 117 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Bilaga KS 2012/249/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

22 (28} 



§ 118 

SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Fördelning av medel ur flyktingfonderna 2012 

INLEDNING 

Dnr 2012/373 

Förslag om fördelning av medel ur flyktingfonderna 2012 samt om att statsbidragen 
för flyktingmottagande fortsättningsvis fördelas på två balanskonton- ett för 
bildnings- och lärandenämnden och ett för vård- och omsorgsnämnden. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2012/253/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

23 (28) 



§ 119 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/228 

Revisionsrapport "Tillgänglighet och service"; yttrande 

INLEDNING 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC, Komrev, 
granskat hur kommunen uppfyller förvaltningslagens krav och intentioner om 
tillgänglighet och service till allmänheten. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/240/1. skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/240/2, skrivelse från PwC 
Bilaga KS 2012/240/3, revisionsrapport 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

24 (28) 



§ 120 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/260 

Revisionsrapport "Överförmyndarens handläggningsrutiner"; 
yttrande 

INLEDNING 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har Kommunal 
Sektor inom PwC granskat överförmyndarens handläggningsrutiner utifrån om 
överförmyndarens system och rutiner säkerställer, med en god intern kontroll, 
att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/241/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, överför
myndaren 
Bilaga KS 2012/241/2, skrivelse från PwC 
Bilaga KS 2012/241/3, revisionsrapport 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

25 (28) 



§ 121 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/348 

Revidering av räddningstjänstens taxa för externa arbeten 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt 
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsök
ningarna. Den sista höjningen skedde hösten 2010 och därför föreslås en höjning 
med 7,5 o/o som innefattar kostnadsökningarna 2011-2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/242/1, skrivelse från räddningstjänsten 
Bilaga KS 2012/242/2, taxa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att justera taxa för externa arbeten med 7,5 o/o enligt bilagt taxeförslag, 
Bilaga KS 2012/242/2. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att justera taxa för externa arbeten med 7,5 o/o enligt bilagt taxeförslag, 
Bilaga KS 2012/242/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 122 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

D nr 2012/34 7 

Revidering av taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt 
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsök
ningarna. Den sista höjningen skedde hösten 2010 och därför föreslås en höjning 
med 7,5% som innefattar kostnadsökningarna 2011-2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/243/1, skrivelse från räddningstjänsten 
Bilaga KS 2012/243/2, taxa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att justera taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor med 7,5 % enligt bilagt 
taxeförslag, 
Bilaga KS 2012/243/2. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att justera taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor med 7,5 % enligt bilagt 
taxeförslag, Bilaga KS 2012/243/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

27 (28) 



§ 123 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-11-27 

Dnr 2012/346 

Revidering av taxa för tillsyn av brandskydd enligt lagen om 
skydd mot olyckor 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt 
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsök
ningarna. Den sista höjningen skedde hösten 2010 och därför föreslås en höjning 
med 7,5 o/o som innefattar kostnadsökningarna 2011-2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/244/1, skrivelse från räddningstjänsten 
Bilaga KS 2012/244/2, taxa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att justera taxa för tillsyn av brandsyn enligt lagen om skydd mot olyckor med 7,5 o/o 
enligt bilagt taxeförslag, Bilaga KS 2012/244/2. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att justera taxa för tillsyn av brandsyn enligt lagen om skydd mot olyckor med 7,5 o/o 
enligt bilagt taxeförslag, Bilaga KS 2012/244/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

28 (28) 


