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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

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

Amanda Lindblad (S) 

Amanda Lindblad (S) 
Bo Kihlström (S) 
Monica Fahrman (MP) 
Christer Eriksson (C) 
Michael PB Johansson (M) 

Lars Al derfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Ragge jagera (SD) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 

kl13.30-15.20, §148-156 

ersätter Ulrika Spårebo (S) § 157-160 

Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Inger Lindström, controller 
Lennart Björk, ekonomichef 
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret 
Anette Häggqvist, samordningsteamet 
Anne-Marie Skölin, enhetschef vård- och omsorgsförvaltningen 
Peter Tejne, !T-chef 
Lisa Granström, enhetschef tekniska kontoret 
Magnus Holmberg Muhr, chefför samhällsbyggnadskontoret 
Anders Dahlberg, tf planchef 
jill Ro os, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrka n d e 
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SALA 
KOMMUN 

§ 148 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning april2013 

Beredning 
Bilaga KS 2013/40/5, månadsuppföljning 

Dnr 2013/85 

Inger Lindström föredrar ärendet. Lennart Björk 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, 
ekonomikontoret 
;// ~· t/ J ') 

t-- ~'l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 149 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Dnr 2013/230 

Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska 
kontoret 

INLEDNING 
I bokslut för 2012 begärde tekniska kontoret överföring av investeringsanslag 
till2013 på totalt 42.489 tkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-04-11, § 83, 
beviljades en överförd ram om 21.455 tkr, samt att tekniska kontoret ska redovisa 
en justerad förteckning på investeringsprojekt utifrån tilldelad ram. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/146/1, skrivelse från tekniska kontoret 

Göran Åkesson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med tekniska kontorets skrivelse, Bilaga KS 2013/146/1, godkänna 
justerade investeringsprojekt utifrån tilldelad ram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med tekniska kontorets skrivelse, Bilaga KS 2013/146/1, godkänna 
justerade investeringsprojekt utifrån tilldelad ram. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 150 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Dnr 2013/197 

Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö; 
instruktion till röstombud 

INLEDNING 
Respektive ägarkommuns kommunstyrelse måste fatta beslut om att utse stämmo
ombud till extra bolagsstämma samt ge instruktioner till röstombudet 

Beredning 
Bilaga KS 2013/141/1, information om ombildning av Vafab Miljö AB till kommu
nalförbund. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att utse Per-Olov Rapp (S) till stämmaombud vid extra bolagsstämma den 13 juni 
2013, 
att instruera ombudet att rösta för att Vafab Miljö AB ombildas till ett kommunalför
bund, samt 
att uppdra till VD:n i VafabMiljö AB att skicka ut nödvändiga handlingar till ägar
kommunerna för bildandet av Kommunalförbundet VafabMiljö. 

Carola Gunnarson (C) och Peter Molin (M) yrkar 
avslag på Per-Olov Rapps yrkande avseende kommunalförbund. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons med 
fleras avslagsyrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att utse Per-Olov Rapp (S) till stämmaombud vid extra bolagsstämma för Vafab Miljö 
AB den 13 juni 2013, 

att instruera ombudet att rösta för att VafabMiljö AB ombildas till ett kommunalför
bund, samt 

att uppdra till VD:n i VafabMiljö AB att skicka ut nödvändiga handlingar till ägar
kommunerna för bildandet av Kommunalförbundet VafabMiljö. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 151 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård 

INLEDNING 

Dnr 2011/11 

Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda 2011-10-31. En projektgrupp 
utsågs från båda parter och målet för gruppens arbete var förslag till förbättrad 
resurshushållning, ta fram för- och nackdelar med olika former för gemensam drift 
samt förslag till beslut Arbetet har pågått fram till början av maj 2012. l slutrapport
en framgår att de förslag som tagit fram bygger samtliga på en fördjupad samverkan 
och inte på någon fastare organisationsform. Fem utvecklingsområden att arbeta 
vidare med har identifierats: rehabilitering, samordning av vård-/korttidsplatser, 
familjecentrat psykiatri och missbruks- och beroendevård. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/14 7/1, Landstingets förslag till beslut angående gemensam drift av 
viss närsjukvård i Sala 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/147/2, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/147/2, under respektive 
utvecklingsområden enligt följande: 
!.Rehabilitering 
att uppdra till arbetsgruppen att ta fram en processbeskrivning för samordnad 
rehabiliteringsverksamhet samt att påbörja samarbetet utifrån de förutsättningar 
som finns i dagsläget, 
att uppdra till lokalförsörjningsansvarig att föreslå gemensamma lokaler på 
sjukhusområdet med målet att samlokaliseras år 2016. 
2.Samordnade vårdwkorttidsplatser 
att kartlägga behovet av antalet korttidsplatser i samband med att Sala kommuns 
äldreplan revideras, bör vara klar 2014, 
att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med gemensamma 
"vård-korttidsplatser" inför beslut om ny sjukvårdsbyggnad i Sala. 
3.Familjecentral 
att uppdra till lokalförsörjningsansvariga på landstinget och Sala kommun att ta 
fram lämpliga lokaler för att snabbt kunna samlokalisera en familjecentral, 
att uppdra till respektive huvudman att ta fram avtal som reglerar samverkan 
mellan de olika parterna i en familje central, 
att uppdra till parterna, utifrån framtaget förslag från arbetsgruppen, att starta 
verksamheten under hösten 2013. 
4 och 5. Psykiatriw och Missbruks· och beroendevård 
att styrgruppen kommer att följa arbetet med att utforma lokala överenskommelser 
för att eventuellt ge salaprojektets arbetsgrupp ytterligare uppdrag. 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 151 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/14 7/2, under respektive 
utvecklingsområden enligt följande: 

iill, avseende utvecklingsområde l. Rehabilitering, uppdra till arbetsgruppen att ta 
fram en processbeskrivning för samordnad rehabiliteringsverksamhet samt att 
påbörja samarbetet utifrån de förutsättningar som finns i dagsläget, samt 

att uppdra till lokalförsörjningsansvarig att föreslå gemensamma lokaler på 
sjukhusområdet med målet att samlokaliseras år 2016. 

iill, avseende utvecklingsområde 2. Samordnade vård-korttidsplatser, kartlägga behovet 
av antalet korttidsplatser i samband med att Sala kommuns äldreplan revideras (bör 
vara klar 2014), samt 

att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med gemensamma vård-korttids
platser inför beslut om ny sjukvårdsbyggnad i Sala, 

iill, avseende utvecklingsområde 3. Familjecentral, uppdra till lokalförsörjningsan
svariga på Landstinget och Sala kommun att ta fram lämpliga lokaler för att snabbt 
kunna samlokalisera en familjecentral, 

att uppdra till respektive huvudman att ta fram avtal som reglerar samverkan 
mellan de olika parterna i en familjecentral, samt 

att uppdra till parterna, utifrån framtaget förslag från arbetsgruppen, att starta 
verksamheten under hösten 2013, 

iill, avseende verksamhetsområden 4 och 5. Psykiatri- och Missbruks- och beroendevård, 

styrgruppen kommer att följa arbetet med att utforma lokala överenskommelser för 
att eventuellt ge salaprojektets arbetsgrupp ytterligare uppdrag. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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MSALA 
~KOMMUN 

§ 152 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Dnr 2013/231 

Ansökan från Sala Hockey om bidrag från Sala kommun avseende 
arrangemanget Ishockeymatch i Ö&P Arena, Västerås, matchen 
Västerås- Almtunaden 15 augusti 2013 

INLEDNING 
Ordföranden i Sala Hockey har ansökt om bidrag till ishockeymatch i Ö&P Arena den 
15 augusti 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/149/1, skrivelse från ordförande, Sala Hockey 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att avslå ansökan från Sala Hockey om bidrag till arrangemanget Ishockeymatch 
Västerås- Almtunaden 15 augusti 2013. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att avslå ansökan från Sala Hockey om bidrag till arrangemanget Ishockeymatch 
Västerås- Almtunaden 15 augusti 2013. 

Utdrag 
Sala Hockey, Mikael Andersson 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-jansson 
kultur- och fritidskontoret, 
Roger Nilsson för kännedom 

!/ 
t: 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§ 153 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNJNGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Dnr 2013/179 

Förslag från Demokratiberedningen om we b baserad med
borgardialog 

INLEDNING 
Demokratiberedningen föreslår inför strategisk plan 2014-2016 att projektet 
W ebbaserad medborgardialog förverkligas med start 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/150/1, skrivelse från demokratiberedningen 
Bilaga KS 2013/150/2, förslag om webbaserad medborgardialog 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till budgetberedning för hantering i strategisk plan 2014-
2016. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till budgetberedning för hantering i strategisk plan 2014-
2016. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret (budgetberedning) 

Exp l~ o .521 

Utdragsbestyrkande 
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U sALA 
KOMMUN 

§ 154 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Förslag från Demokratiberedningen om Ungdomsråd 

INLEDNING 

Dnr 2013/229 

Demokratiberedningen föreslår inför strategisk plan 2014-2016 att projektet 
Ungdomsråd förverkligas med start 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/151/1, skrivelse från demokratiberedningen 
Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att återremittera ärendet till demokratiberedningen för närmare beskrivning och 
utformning av projektet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till demokratiberedningen för närmare beskrivning och 
utformning av projektet. 

Utdrag 

demokratiberedningen 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-janssan för kännedom 

Utdragsbestyrkande 
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§ 155 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun 

Beredning 

Dnr 2013/219 

Bilaga KS 2013/140/1, skrivelse 2013-05-06 från kommunstyrelsens ordförande 
Kompletterande handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2013/140/2, Socialdemokraternas förslag till Budget 2014 och Verk
samhetsplan 2015-2016 
Bilaga KS 2013/140/3, beräkningsunderlag budgetramar 2014-2016 

Inger Lindström och Lennart Björk deltar vid ärendets behandling. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar Socialdemokraternas förslag till Budget 2014 och Verk
samhetsplan 2015-2016. Alla yrkanden läggs med hänvisning till detta förslag, 
Bilaga KS 2013/140/2. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas i protokollet att Alliansen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger sina 
yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstvrelsens förvaltning. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning år 2014 fastställs till212.294 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 
fastställs till211.028 tkr och år 2016 till213.273 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning år 2014 fastställs till212.294 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 
fastställs till211.028 tkr och år 2016 till213.273 tkr. 

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret, år 2014 fastställs till3.975 tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2015 
fastställs till2.775 tkr och år 2016 till2.775 tkr, 

Utdragsbestyrka n de 
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Justerandes sign 

forts§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, år 2014 fastställs till3.695 tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, 
år 2015 fastställs till9.124 tkr och år 2016 till 2.624 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/administra
tion 2014 till430 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2015 fastställs till280 tkr 
och 2016 till430 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk ser
vice 2014 till4.215 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/teknisk service 2015 fastställs ti115.100 
tkr och 2016 ti118.610 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
gator och vägar 2014 tilll.450 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2015 fast
ställs till O tkr och 2016 till O tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverk
samhet 2014 till9.050 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2015 fastställs till2.950 
tkr och 2016 till O tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoretjStadsparken 
2014 till 5.000 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/Stadsparken 2015 fastställs till O tkr och 
2016 till O tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans 
vattensystem 2014 tillSOO tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/gruvans vattensystem 2015 fastställs till 
4.000 tkr och 2016 till O tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-verksam
het 2014 till15.150 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/VA-verksamhet 2015 fastställs till31.500 
tkr och 2016 till35.300 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 
2014 tillZOO tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2015 fastställs till450 tkr och 
2016 till125 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens anslag för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 
2014 till 24.800 tkr, samt 
att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2015 fastställs till 9.300 
tkr och 2016 till16.600 tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2014 fastställs till 
933 tkr, 
att investeringsplan för räddningstjänsten år 2015 fastställs till 967 tkr och år 2016 
till4. 772 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 155 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret, år 2014 fastställs till3.975 tkr, 

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2015 
fastställs till2.775 tkr och år 2016 till2.775 tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, år 2014 fastställs till3.695 tkr, 

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, 
år 2015 fastställs till9.124 tkr och år 2016 till2.624 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/administra
tion 2014 till430 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2015 fastställs till280 tkr 
och 2016 till430 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk ser
vice 2014 ti!14.215 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/teknisk service 2015 fastställs till5.100 
tkr och 2016 ti118.610 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
gator och vägar 2014 till1.450 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2015 fast
ställs till O tkr och 2016 till O tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverk
samhet 2014 till 9.050 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2015 fastställs till2.950 
tkr och 2016 till O tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/Stadsparken 
2014 till5.000 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/Stadsparken 2015 fastställs till O tkr och 
2016 till O tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans 
vattensystem 2014 ti11800 tkr, 

Utdragsbestyrkande 

14 (25) 



Justerandes sign 

forts§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

att investeringsplan för tekniska kontoret/gruvans vattensystem 2015 fastställs till 
4.000 tkr och 2016 till O tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-verksam
het 2014 till15.150 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/VA-verksamhet 2015 fastställs till31.500 
tkr och 2016 till35.300 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 
2014 tillZOO tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2015 fastställs till450 tkr och 
2016 till125 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens anslag för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 
2014 till24.800 tkr, samt 

att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2015 fastställs till9.300 
tkr och 2016 till16.600 tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2014 fastställs till 
933 tkr, 

att investeringsplan för räddningstjänsten år 2015 fastställs till697 tkr och år 2016 
till 772 tkr. 

Överförmyndaren. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2014 fastställs 
till3.173 tkr, samt 
att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs till 
3.173 tkr och år 2016 till3.173 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2014 fastställs 
till3.173 tkr, samt 

att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs till 
3.173 tkr och år 2016 till3.173 tkr. 

Utdragsbestyrkande 

15 (25) 



'1';':';'1;"':'· SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Revision. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till 790 tkr och år 2016 till 
790 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till790 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till 790 tkr och år 2016 till 
790 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnd, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs 
ti11461.438 tkr, samt 
att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 
459.143 tkr och år 2016 ti11459.173 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs 
till461.438 tkr, samt 

att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 
459.143 tkr och år 2016 till459.173 tkr. 

Bildnings- och lärande nämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden 
år 2014 ti114.300 tkr, samt 

Ut d ra gsb e styrka n d e 

16 (25) 



Justerandes sign 

forts§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till4.000 
tkr och år 2016 till4.000 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden 
år 2014 till4.300 tkr, samt 

att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till4.000 
tkr och år 2016 ti114.000 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 
419.451 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till419. 713 
tkr och år 2016 till419.744 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 
419.451 tkr, samt 

att driftbudget/plan för vård- ocb omsorgsnämnden år 2015 fastställs till419.713 
tkr och år 2016 till419.744 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 
2014 till 5.376 tkr, samt 
att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2015 fastställs till 
1.376 tkr och för år 2016 till1.376 tkr. 

Utdragsbestyrka n de 

17 (25) 



Justerandes sign 

forts§ 155 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 
2014 till5.376 tkr, samt 

att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2015 fastställs till 
1.376 tkr och för år 2016 till1.376 tkr. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.000 tkr 
ur eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.000 tkr 
ur eget kapital. 

Upplåning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens 
skulder under år 2014 med totalt x tkr, samt 
att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens 
skulder under år 2014 med totalt x tkr, samt 

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014. 

Utdragsbestyrkande 

18 {25) 



Justerandes sign 

forts§ 155 

Utdebitering 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEONINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till22.56 för år 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa utdebiteringen till22.56 för år 2014. 

De kommunala bolagen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 

1% på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning 
samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska 
sammanlagt uppgå till 5.250 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 

1% på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning 
samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska 
sammanlagt uppgå till5.250 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

Anslagsbindning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att för 2014 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltnings
nivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

Utdragsbestyrkande 
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M sALA 
~KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 155 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att för 2014 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltnings
nivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

strategisk plan 2014-2016 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till 
Strategisk plan 2014-2016, Bilaga KS 2013/140/2, 
att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun 
enligt 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.", samt 
att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, 
Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till 
Strategisk plan 2014-2016, Bilaga KS 2013/140/2, 

att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun 
enligt 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." samt 

att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, 
Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

20 (25) 



"'1:.~'!!:" SALA 
KOMMUN 

§ 156 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Strategisk Plan 2014-2016- uppdrag till styrelse och nämnder 

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

D nr 

ill1 uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till hur SlFAB och 
lokalförvaltarna kan sammanslås i ett kommunalt fastighetsbolag från och med 
2014-01-01, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med förvaltningar, 
nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en äldre
plan förperioden 2015-2021 under 2014, 
ill1 uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare med bildnings- och 
lärandenämndens förslag om skolans framtida organisation och behov av lokaler i 
Sala kommun och ta fram uppgifter om konsekvenser och kostnader. Beslut i frågan 
tidig höst 2013, samt 
ill1 uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att avseende säker ge-väg till SORF 
skyndsamt ta fram fakta och förslag kring väghållare, markansvar samt kostnader 
för investering och underhåll av saknad ge- sträcka. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

ill1 uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till hur SlFAB och 
lokalförvaltarna kan sammanslås i ett kommunalt fastighetsbolag från och med 
2014-01-01, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med förvaltningar, 
nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en äldre
plan för perioden 2015-2021 under 2014, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arbeta vidare med bildnings- och 
lärandenämndens förslag om skolans framtida organisation och behov av lokaler i 
Sala kommun och ta fram uppgifter om konsekvenser och kostnader. Beslut i frågan 
tidig höst 2013, samt 

;illuppdra till kommunstyrelsens förvaltning att avseende säker ge-väg till SORF 
skyndsamt ta fram fakta och förslag kring väghållare, markansvar samt kostnader 
för investering och underhåll av saknad ge- sträcka. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

21 (25) 



NtSALA 
~KOMMUN 

§ 157 

Justerandes sign 

Projekt sociala företag 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Dnr 2013/211 

Arbetsmarknadsenheten inom Sala kommun har som uppdrag att hjälpa arbets
sökande personer att hitta arbete eller påbörja studier som leder fram till egen för
sörjning. Nu föreslås ett tvåårigt projekt för att initiera sociala företag, en väg för en 
del av arbetsmarknadsenhetens deltagare till egen försörjning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/148/1, VON§ 44 förslag om projekt 

Anette Häggqvist, Samordningsteamet, föredrar ärendet. Anne-Marie Skölin deltar 
vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att återremittera ärendet till vård- och omsorgsförvaltningen för belysning av 
finansieringsdelen i ärendet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till vård- och omsorgsförvaltningen för ytterligare bered
ning av finansieringsdelen i ärendet. 

Utdrag 

vård- och omsorgsförvaltningen, 
Agneta von Schoting 
Anne-Marie Skölin 
Anette Häggqvist, Samordningsteamet 

/}1./ 
L...~ l 

Ut d ra gsbestyrka n d e 
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§ 158 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Information om bredbandsutbyggnaden 

INLEDNING 
Lägesrapport om Bredband till landsbygden. 

Beredning 
Peter Tejne informerar. 

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, 
Silvana Enelo-janssan 
Peter Tejne 

it /3 

Utdragsbestyrka n de 

23 (25} 

Dnr 2013/90 



§ 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Information om bussterminalen i Sala 
Beredning 

D nr 

Lisa Granström och Magnus Muhr Holmberg informerar. Anders Dahlberg deltar vid 
informationen. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
Magnus Muhr Holmberg 
Anders Dahlberg 
tekniska kontoret, 
Lisa Granström 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2.4 (2.5) 



U sALA 
KOMMUN 

§ 160 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-21 

Bilaga KS 2013/152/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

25 (25) 



ANSLAGSBINDNINGSNIV Å 
DRIFTBUDGET 2014 

Anslagen for 2014 binds netto enligt nedanstående forteckning 

VERKSAMHET 

Kommunstyrelse 
Revision 
Överförmyndaren 
Bildnings- och lärandenämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

ANSLAGSBINDNING 

x 
x 
x 
x 
x 

Bilaga l 



ANSLAGSBINDNINGSNIV Å 
INVESTERINGSBUDGET 2014 

Anslagen for 2014 binds netto enligt nedanstående forteckning 

VERKSAMHET 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Räddningstjänst 
Administration 
KamMätenhet 
Teknisk service 
Gata och vägar 
Parkverksamhet 
VA-verksamhet 
Gruvans vattensystem 
Lokalförvaltarna 

ANSLAGSBINDNING 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Investeringar i fastigheter binds på objektsnivå 
Bildnings- och lärandenämnd X 
Vård- och omsorgsnämnd X 

Bilaga 2 


