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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Gustaf Adolfssalen, kl13.30-16.50 

Sesidan 2 

(.. 

Ji/l1vv';:_ O [v(tvk o( 
Marie Ö hl und 

~91o": Rapp (S) 

Li/;~- . v···············-------------~-------------------------·····---------------·---------

ANSLAG/BEVJS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Ledningsutskottet 

Paragrafer 

2013-03-12 

2013-03-13 Datum för anslags nedtagande 2013-04-03 

Kommunstyrelsens förvaltning 

1 (20) 

46-62 



N ärvara lista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

Justerandes sign 

~~~ 
Il 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Per-Olov Rapp (S) 
Glenn Andersson (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 

Monica Fahrman (MP) Kl13.30-15.00, § 46-49 
Christer Eriksson (C) 
Michael P B johanssan (M) 

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

Kerstin Olla Stahre, tillförordnad kommunchef 
Agneta von Schoting, verksamhetschef 
Karin Karlsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
Helena Tengbert, förvaltningsekonom 
Ann-Sofie Nyberg, vård- och omsorgsnämnden 
Lennart Björk, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Anna Cedervång, förvaltningsekonom 
Lisa Granström, miljöingenjör 
Karin Nyberg, planarkitekt 
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret 
Marie Ö hl und, förvaltningssekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (20) 



Justerandes sign 

/);{h vvr 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Innehållsförteckning 
§ 46 Redov'1sning från vård- och omsorgsförvaltn'mgen om effektivisering inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområden ....................................................................................................................................... 4 

§ 47 Bokslut 2012, information ................................................................................................................................. 5 

§ 48 Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK), information ........................................................................................ 6 

§ 49 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi ..................................................................................... 7 

§so strategisk plan för kommunstyrelsen förvaltning samt strategisk plan för överförmyndare 2014-2016 .......... 8 

§51 Remiss från Länsstyrelsen om inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under 
planperioden 2014-2025 ................................................................................................................................... 9 

§52 Kommunplan 2012, översiktsplan för Heby kommun; yttrande ..................................................................... 10 

§53 Skrivelse från Sala Konstförening AguE!Iimuseet angående entrE!n från Kartagatan till AguE!Iimuseet ............ 11 

§54 Ansökan om stöd till evenemang-förlustgaranti; Barnteater ....................................................................... 12 

§55 Ansökan om stöd till evenemang- för!ustgaranti; Valborgsmässofirande ..................................................... 13 

§56 Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet ....................................... 14 

§57 Val av ombud till stämma den 25 april2013 för Coompanion i Västmanland ........................ . ............ 15 

§58 Motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden ...................................................................... 16 

§59 Medborgarförslag-gör min skolgård bättre .................................................................................................. 17 

§ 60 överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare ............................................... 18 

§ 61 Information .................................................................................................................................................... 19 

§ 62 Anmälningsärenden ....................................................................................................................................... 20 

Utdragsbestyrkande 

3 (20) 



§ 46 

Justerandes sign 

WA 
;,r//;> 

I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Redovisning från vård- och omsorgsförvaltningen om 
effektivisering inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområden 

INLEDNING 
Bildspel visas om effektivering inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområden. 

Beredning 
Agneta von Schoting föredrar ärendet. Helena Tengbert deltar i ärendets 
behandling. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
Vård- och omsorgsförvaltningen, Agneta von schoting 

e.vy; .zoi3·D3-JJ) 

Utdragsbestyrkande 

4 (20) 



§ 47 

Justerandes sign 

~!b 
l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Bokslut 2012, information 

Beredning 
Lennart Björk föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

Kommunstyrelsens förvaltning, Lennart Björk 

e~Lp SVDD-H-/3 

Utdragsbestyrkande 

5 (20) 



--· a SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

KOMMUN Sammanträdesdatum 

§48 

Justerandes sign 

l/b 
l 

2013-03-12 

Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK), information 

INLEDNING 
Sedan 2010 deltar Sala kommun i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt 
Kommunens kvalitet i korthet- KKIK. Målet är att använda måtten som en del i 
kommunens styrning och verksamhetsutveckling, att öka kvalitetsmätningar samt 
att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. 

Syftet är också att göra jämförelser utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får 
från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur 
effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna. 

Beredning 
Inger Lindström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
W lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

Kommunstyrelsens förvaltning, Inger Lindström 

e0y· :Col?,- 03- ~~ 

Utdragsbestyrkande 

6 {20) 



§49 

Justerandes sign 

J9:h 
r 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Månadsuppföljning för februari 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/40/3, Uppföljning från kommunstyrelsens förvaltning. 

lnger Lindström föredrar ärendet. 

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, lnger Lindström 

<!x::r Lono3·1"> 

Utdragsbestyrkande 

7 (20) 

Dnr 2013/85 



§so 

Justerandes sign 

(JJfih 

7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2013/x 

strategisk plan för kommunstyrelsen förvaltning samt strategisk 
plan för överförmyndare 2014-2016 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/51/1-3, strategiska planer. 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. Göran Åkesson deltar i ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna de strategiska planerna till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna de strategiska planerna till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

t' <L r .:~o n . o 3 .. n 

Utdragsbestyrkande 

8 (20) 



§51 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2013/66 

Remiss från Länsstyrelsen om inventering av brister och behov av 
åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014-
2025 

INLEDNING 
Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram en länsplan för regional transportinfra
struktur. En inventering ska se över upplevda brister i transportsystemet och 
önskade åtgärder för den regionala infrastrukturplanen och den nationella planen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/52/1, Yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2013/52/2, Brev från Länsstyrelsen. 

Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Peter Molin (M) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och tekniska kontoret att justera 
förslag till yttrande enligt de synpunkter som framkommit under sammanträdet 
samt 
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga KS 2013/52/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och tekniska kontoret att justera 
förslag till yttrande enligt de synpunkter som framkommit under sammanträdet 
samt 

att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga KS 2013/52/1. 

Utdrag 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås 
Tekniska kontoret, Lisa Granström 

!vD l 3 - 6 3 - l "? 

Utdragsbestyrkande 

9 (20) 



§52 

Justerandes sign 

n 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2012/136 

Kommunplan 2012, översiktsplan för Heby kommun; yttrande 

INLEDNING 
H e by kommun har sänt Kommunplan 2012, översiktsplan för H e by kommun för 
yttrande. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/53/1, Skrivelse från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2013/53/2, Remiss från Heby kommun. 

Karin Nyberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
attyttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga KS 2013/53/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, bilaga KS 2013/53/1. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

e ,c l'" .:Lo 1 .3 - o 3 13 

Utdragsbestyrka n de 

10 (20) 



§53 

Justerandes sign 

g 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2013/77 

Skrivelse från Sala Konstförening Agw§limuseet angående entren 
från Karlagatan till Aguelimuseet 

INLEDNING 
Kultur- och fritidsförvaltningen beställde en om byggnation av ett tak över entren 
från Karlagatan till Aguelimuseet under 2011. Sala Konstförening Aguelimuseet har 
inkommit med en begäran om att entren ska göras om enligt underlag från samhälls
byggnadskontoret 

Beredning 
Bilaga KS 2013/54/1, Yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2013/54/2, Skrivelse och underlag från Sala Konstförening Aguelimuseet. 

Göran Åkesson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avvakta beslut om kvarteret Täljstenens framtid och därmed avslå Sala 
Konstförening Aguelimuseets begäran. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avvakta beslut om kvarteret Täljstenens framtid och därmed avslå Sala 
Konstförening Aguelimuseets begäran. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Uf,') ;:(613- o3-n 

Utdragsbestyrkande 

11 (20) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2013/105 

§ 54 Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; Barnteater 

Justerandes sign 

llJ4. 
vv; 

INLEDNING 
Mö klintagården ansöker om 10.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
Barnteater. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/55/1, Yttrande från kultur och fritid. 
Bilaga KS 2013/55/2, Ansökan från Möklintagården. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att bevilja maximalt 10.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande av barnteater 
för barn 5-9 år och familjer den 21 april2013 i Möklintagården. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att bevilja maximalt 10.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande av barnteater 
för barn 5-9 år och familjer den 21 april2013 i Möklintagården. 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning, Roger Nilsson 

el{y' ;{ol)-o3-1) 

Utdragsbestyrkande 

12 (20) 



§55 

Justerandes sign 

!?A 
'/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; 
Valborgsmässofirande 

INLEDNING 

Dnr 2013/97 

Västerfärnebo AIK ansöker om 13.300 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
Valborgsmässofirande med fyrverkeri och underhållning den 30 april2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/56/1, Yttrande från kultur och fritid. 
Bilaga KS 2013/56/2, Ansökan från Västerfärnebo A! K. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att bevilja maximalt 4.300 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
Valborgsmässofirande med fyrverkeri och underhållning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att bevilja maximalt 4.300 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
Valborgsmässofirande med fyrverkeri och underhållning i Västerfärnebo. 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning, Roger Nilsson 

e x_;/) ~t o 13 - o 3- 1 ) 

Utdragsbestyrka n de 

13 (20) 



§56 

Justerandes sign 

h 
'"'( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2012/402 

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 
års verksamhet 

INLEDNING 
Coompanion har hos Företagarcentrum Ekonomisk Förening ansökt om 
verksamhetsstöd med 1,75 kronor per medborgare för år 2013. Företagarcentrum 
har inte beviljat ansökan utan hänvisar ärendet vidare tillledningsutskottet 

Beredning 
Bilaga KS 2013/57 fl, Ansökan från Coompanion Västmanland. 
Bilaga KS 2013/57/2, Protokoll från Företagarcentrum Ekonomisk Förening. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Coompanion i Västmanland anslå 1,75 kronor per invånare i verksamhetsstöd 
för år 2013 att täckas ur eget kapital. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ordförandes förslag. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Coompanion i Västmanland anslå l, 75 kronor per invånare i verksamhetsstöd 
för år 2013 att täckas ur eget kapital. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

e :(r /JviJ n - o ; -n 

Utdragsbestyrkande 

14 (20) 



§57 

Justerandes sign 

lA 
'7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2013/76 

Val av ombud till stämma den 25 april 2013 för Coompanion i 
Västmanland 

INLEDNING 
Val av ombud för Sala kommun vid stämma den 25 april2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/58/1, Skrivelse från Coompanion i Västmanland. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att utse Per-Olov Rapp (S) till ombud för Sala kommun vid Coompanion i 
Västmanlands stämma den 25 april2013. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ersättare utses av Alliansen och meddelas i efterhand. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att utse Per-Olov Rapp (S) till ombud för Sala kommun vid Coompanion i 
Västmanlands stämma den 25 april2013, samt 

att ersättare utses av Alliansen och meddelas i efterhand. 

Utdrag 
Coompanion i Västmanland, verksamhetschef Marita Öberg Molin 
Per-Olov Rapp 
Carola Gunnarsson 

e;cy· ,!._ol3-o3-l? 

Utdragsbestyrkande 

15 (20) 



§58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2012/106 

Motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 27 april2012 med 
rubricerade motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/59/1, Motionssvar 2013-02-14 från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/59/2, Motion. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen samt 
att uppmana vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om vilken typ av 
alkoholservering som skall råda på Sala kommuns äldreboenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla motionen samt 

att uppmana vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om vilken typ av 
alkoholservering som skall råda på Sala kommuns äldreboenden. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

e >Gr ~<._ o 1 3 . 0 3- 13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

16 (20) 



§59 

Justerandes sign 

1J 
'\7//7 

l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Medborgarförslag-gör min skolgård bättre 

INLEDNING 

Dnr 2012/341 

My Lindström har den 7 november 2012 inkommit med rubricerade 
medborgarförslag. Förslagsställaren vill att Lärkbacksskolans skolgård ska bli 
bättre. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/60/1, Svar 2013-02-12 från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/60/2, Medborgarförslag. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 (20) 



§ 60 

Justerandes sign 

~ 
"/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Dnr 2013/121 

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare 

INLEDNING 
En kommun som träffar en överenskommelse om mottagande för bosättning av 
nyanlända har rätt till en årlig grundersättning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/62/1, Förslag på överenskommelse mellan Länsstyrelsen 
Västmanland och Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare i enlighet med bilaga KS 2013/62/1. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förvaltning, Silvana Enelo-janssan 

f,\Sy' :Z,Di}-1)3-1) 

Utdragsbestyrkande 

18 (20) 



§ 61 

Justerandes sign 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Carola Gunnarsson (C) ställer fråga om utvecklingen av lasarettsområdet och 
avsiktsförklaring mellan den socialdemokratiska kommunledningen i Sala och den 
röd-gröna ledningen av Landstinget Västmanland. 

Ordförande Per-Olov Rapp (S) informerar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

19 (21) 



§ 62 

Justerandes sign 

flo 
(/ 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-03-12 

Bilaga KS 2013/61/1, Sammanställning av anmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

20 (20} 


