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N ärvaralista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

U) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

Ulrika Spåreho (S) 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 

Amanda Lindblad (S) 
Bo Kihlström (S) 

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

Lars Alderfors (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Ragge jagera (SD) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 

ersätter Per-Olov Rapp (S) 
ersätter Glenn Andersson (S) 

Kerstin Olla Stahre, tf kommunchef 
Silvana Enelo Jansson, chefför medborgarkontoret 
jenny Sivars, miljöingenjör 
Erik Åberg (MP), politiska nätverket Uthållig kommun 
Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Peter Tejne, !T-chef 
Bo Söderlund, räddningschef 
)il! Roas, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 
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Justerandes sign 

IJ) 
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§ 28 

SALA 
KOMMUN 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

Bredband på landsbygden; lägesrapport 

Utredning angående alternativa driftformer för räddningstjänst
"Räddningstjänstens framtida utveckling" 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 29 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSl)TSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

Uthållig kommun, etapp 3; lägesrapport 

INLEDNING 

Dnr 2007/319 

Erik Åberg informerar om arbetet med Uthållig kommun i det politiska nätverket. 
jenny Sivars informerar om hur arbetet fortskrider i de olika projekten "Nya roller 
för el bolagen", "Effektiv planering i mindre kommuner" och "Energiledningssystem 
för lokal utveckling". 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Utdrag 

tekniska kontoret, 
jenny Sivars 
ErikÅberg 

Gy:t l3 lf2/tl 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

s (12) 



SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

KOMMUN Sammanträdesdatum 

§ 30 

Justerandes sign 

li5 

2013-02-12 

Dnr 2013/48 

Driftentreprenad av Bryggeriets vård- och omsorgs boende; 
förlängning av avtal 

INLEDNING 
Avtalet med Attenda Care AB har giltighetstid 2010-01-01-2013-12-31 med rätt 
för beställaren att förlänga avtalet ytterligare två år med oförändrade avtalsvillkor, 
om inte avtalet av någondera parten sägs upp nio månader innan avtalstidens ut
gång. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/34/1, VON§ 5 förslag om förlängning av avtal 

Klas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med gällande avtal utnyttja kommunens rätt att förlänga nuvarande 
avtal i ytterligare två år med oförändrade avtalsvillkor. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med gällande avtal utnyttja kommunens rätt att förlänga nuvarande 
avtal i ytterligare två år med oförändrade avtalsvillkor. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 31 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

Bidrag till studieförbund; grundbidrag 

INLEDNING 

Dnr 2013/31 

Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund. Bidraget till studieförbunden 
grundas på tre olika verksamhetsområden - studiecirkel, kulturprogram eller annan 
folkbildningsverksamhet Bidraget delas i tre delar: grundbidrag- del av anslaget 
som fördelas på basis av ingångsvärdet från året innan, volymbidrag-del av 
anslaget fördelat efter antalet deltagartimmar senast avslutade verksamhetsår- och 
målgruppsbidrag-del av bidraget som fördelas efter målgrupper. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/32/1, skrivelse 2013-02-01 från kultur och fritidsenheten 
Bilaga KS 2013/32/2, fördelningsmodell 

Silvana Enelo-Janssan föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
illt i enlighet med Bilaga KS 2012/32/1-2, godkänna förslag till bidrag till 
studieförbunden. 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

illt i enlighet med Bilaga KS 2012/32/1-2, godkänna förslag till bidrag till 
studieförbunden. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 32 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

Föreningsägda samlingslokaler; driftbidrag 2013 

INLEDNING 

Dnr 2012/286 

Bidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal samlingslokal. 
En förutsättning för bidrag är att lokalen står till föreningslivets och allmänhetens 
förfogande. Möjlighet för handikappade att nyttja anläggningen ska beaktas. Driftbi
draget avser drift och underhåll av lokalen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/33/1, skrivelse 2013-02-01 från kultur- och fritidsenheten 

silvana Enelo-janssonföredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
all, i enlighet med Bilaga KS 2013/33/1 godkänna 30 o/o av 2012 års erhållet drift
bidrag i bidrag till samlingslokalerna, i avvaktan på nya reglerna för driftbidrag till 
samlingslokalerna. 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att, i enlighet med Bilaga KS 2013/33/1 godkänna 30 o/o av 2012 års erhållet drift
bidrag i bidrag till samlingslokalerna, i avvaktan på nya reglerna för driftbidrag till 
samlingslokalerna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
kultur- och fritidsenheten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 33 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

Dnr 2013/57 

Nominering till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 2013 

INLEDNING 
Föreningens medlemmar har erbjudits att senaste 2013-04-08 nominera ledamöter 
till föreningens styrelse samt revisorer inför 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/35/12, skrivelse 2013-02-01 från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att avstå från nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 
samt revisorer inför 2013. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att avstå från nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 
samt revisorer inför 2013. 

Utdrag 

Intresseföreningen Bergslaget 

6/ 13v2-N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 34 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

D nr 2013/19 

Utredning angående alternativa driftformer för räddningstjänst -
"Räddningstjänstens framtida utveckling" 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen har i samband med beslutet om strategisk plan för 2013-2015 
även beslutat att frågan om räddningstjänstens framtida utveckling ska utredas. Sala 
kommun har idag ett räddningstjänstavtal tillsammans med H e by kommun. Detta 
avtal har sagts upp och löper ut 2013-12-31. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/45/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
"Räddningstjänstens framtida utveckling" 
Bilaga KS 2013/45/2, skrivelse från räddningstjänsten Sala-Heby
minnesanteckningar 

Kerstin Olla Stahre och Bo Söderlund föredrar ärendet 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fortsätta bedriva räddningstjänsten i den form som den bedrivs idag, 
att teckna nytt avtal med H e by kommun, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja rekrytering av ny 
räddningschef 

Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fortsätta bedriva räddningstjänsten i den form som den bedrivs idag, 

att teckna nytt avtal med H e by kommun, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja rekrytering av ny 
räddningschef 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 35 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

Bredband till landsbygden; lägesrapport/information 
Beredning 
Peter Tejne och Silvana Enelo-janssan informerar. 
(Presenterat informationsmaterial har skickats med e-post till kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare.) 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-j ansson 
Peter Tejne 

ftt 13cJ2ft! 

Utdragsbestyrkande 
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§ 36 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

Bilaga KS 2012/36/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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