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SALA 
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Beslutande 
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Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

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

Amanda Lindblad (S) 

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

Håkan Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 

ersätter Glenn Andersson (S) 

kl15.00-15.45 

Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Klas-Göran Gidlöf, enhetschefvård-och omsorgsförvaltningen 
Mari Gammelgård, enhetschefvård-och omsorgsförvaltningen 
Inger Lindström, controller 
Lennart Björk, ekonomichef 
Roger Nilsson, chef för kultur- och fritidskontoret 
Lisa Granströ m, enhetschef tekniska kontoret 
Morrika Sohlman, va-ingenjör 
Asa Eriksson, enhetschef lokalförvaltarna 
Nina Nilsson, vik informatör 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 
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... SALA 

KOMMUN 

§ 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Dnr 2013/262/ 

Överenskommelse med Landstinget i Västmanland och kommun
erna i Västmanland gällande barn, unga och vuxna med psykisk 
ohälsa 

INLEDNING 
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan PRlO- psykisk ohälsa- plan 
för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Regeringen ser utifrån 
handlingsplanen behov av att särskilt prioritera två målgrupper- barn och unga 
samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik (vuxna). 
Staten och SKL har därför ingått en överenskommelse om stöd riktade till insatser 
inom detta område, och stödet kommer att fördelas till de kommuner och landsting 
som uppfyllt ett antal prestationsmåL Enligt förarbetena tilllagstiftningen är det 
kommunfullmäktige som ska fatta beslut om överenskommelserna alternativt dele
gera beslutet till nämnd. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/165/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/165/2, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) 

Klas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om överenskommelser om 
samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Västmanland avseende vuxna 
personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och barn och unga med 
psykisk funktionsnedsättning ochfeller sammansatt social och psykiatrisk 
problematik. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om överenskommelser om 
samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Västmanland avseende vuxna 
personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och barn och unga med 
psykisk funktionsnedsättning ochfeller sammansatt social och psykiatrisk proble
matik. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

§ 170 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Dnr 2013/272 

Ändrad överenskommelse mellan Sala kommun och Migrations
verket gällande ensamkommande barn, unga och vuxna med 
psykisk ohälsa 

INLEDNING 
Sala kommun har en överenskommelse med Migrationsverket som gäller från och 
med 2011-01-03 som omfattar nio platser för ensamkommande ungdomar-
pojkar från 16 års ålder. Av dessa nio platser ska tre platser vara för asylsökande 
ungdomar och sex platser för ungdomar som fått uppehållstillstånd (PUT). Ung
domar som kommunen tar emot utöver avtalade platser kallas för överinskriv
ningar och den statliga ersättningen för dessa platser utgår endast utifrån direkta 
omkostnader som är kopplade till utförandet av vården. Exempel ges i förvaltning
ens skrivelse. För dessa får kommunen ett underskott på drygt 100.000 per platsfår 
jämfört med ersättningsnivån för de avtalade platserna. Förvaltningen föreslår nu 
ändrade mer flexibla avtal, som är ändringsbara med kortare varsel än nuvarande 
kombinerade avtal. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/166/1, skrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 
Bilaga KS 2013/166/2, överenskommelse 

Mari Gammelgård föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
iill, i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2013/166/1, godkänna förvaltningens förslag till förändring av överenskommelse 
med Migrationsverket, samt 
att uppdra till vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen att arbeta fram förslag till 
två separata överenskommelser med Migrationsverket-en överenskommelse för 
asylplats er, som omfattar oförändrat tre platser, samt en överenskommelse för PUT
platser, som omfattar nio platser jämfört med sex platser i nuvarande avtal. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

iill, i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2013/166/1, godkänna förvaltningens förslag till förändring av överenskommelse 
med Migrationsverket, samt 

att uppdra till vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen att arbeta fram förslag till 
två separata överenskommelser med Migrationsverket- en överenskommelse för 
asyl platser, som omfattar oförändrat tre platser, samt en överenskommelse för PUT-

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 170 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

platser, som omfattar nio platser jämfört med sex platser i nuvarande avtal. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6 (17) 



'r!W~Ja,,,,;,~;;.; 

SALA 
KOMMUN 

§ 171 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Möklinta vattenskyddsområde; uppdrag 

INLEDNING 

Dnr 2012/392 

Redovisning med anledning av tilläggsuppdrag gällande vattenskyddsområdet i 
Möklinta, givna till tekniska kontoret av kommunstyrelsen 2013-01-10, § 7. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/173/1, skrivelse med bilagor från kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 

Lisa Granström föredrar ärendet. Monika Sohlman deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning av ärendet avseende uppdraget 
till kommunstyrelsens förvaltning att göra en konsekvensbeskrivning över hur på
gående verksamheter inom det föreslagna skyddsområdet påverkas av förslag till 
vattenskyddsområde för Möklinta. 

Proposition 
Ordföranden frågar om ärendet ska återemitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska återremittiteras. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning av ärendet avseende uppdraget 
till kommunstyrelsens förvaltning att göra en konsekvensbeskrivning över hur på
gående verksamheter inom det föreslagna skyddsområdet påverkas av förslag till 
vattenskyddsområde för Mö klinta. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-janssan 
) uneAnn Wincent 
tekniska kontoret, 
Lisa Granström 
bevakning 

t!xp 1306LD 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 172 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Dnr 2013/261 

Ösby Naturbruksgymnasium- målerilokaler och staket 

INLEDNING 
Tekniska kontoret begär investeringsmedel med anledning av att Arbetsmiljö
inspektionen som efter inspektion av nuvarande bygg- och anläggningsprogram 
på Ösby Naturbruksgymnasium konstaterat brist i miljön för målerilokalerna. 
Dessutom med anledning av omfattande kostsamma stölder inom skolområdet 
finns behov av att inhägna delar av skolans område. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/167/1, skrivelse från tekniska kontoret 

Åsa Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
beslutar 
att anvisa 700 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för uppförande av staket 
vid Ösby Naturbruksgymnasium, 
dels att ledningsutskottet för egen del beslutar 
iill, avseende investeringsmedel 4.000 tkr tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium, hänskjuta 
frågan till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anvisa 700 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för uppförande av staket 
vid Ö s by Naturbruksgymnasium, 

dels beslutar för egen del 

iill, avseende investeringsmedel4.000 tkr tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium, hänskjuta 
frågan till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 173 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Ny modell för fördelning av bidrag till samlingslokaler 

INLEDNING 

Dnr 2012/286 

Förslag om uppdrag till kultur- och fritidskontoret att arbeta fram en ny modell för 
fördelning av bidragen till samlingslokaler i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/33/3, KFU § 36 
Bilaga KS 2013/33/4, nytt förslag till bidragsregler 2013 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
i!J:t i enlighet med kultur- och fritidsutskottets förslag, betala ut ytterligare 50 %av 
grundbidraget, samt 
att uppdra till kultur- och fritidsutskottet att arbeta fram en ny modell för fördelning 
av bidragen till samlingslokaler, att redovisas tillledningsutskottet 2013-10-01. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

i!J:t i enlighet med kultur- och fritidsutskottets förslag, betala ut ytterligare 50% av 
grundbidraget, samt 

att uppdra till kultur- och fritidsutskottet att arbeta fram en ny modell för fördelning 
av bidragen till samlingslokaler, att redovisas tillledningsutskottet 2013-10-01. 

Utdrag 
kultur- och fritidskontoret, 
Roger Nilsson 
kultur- och fritidsutskottet 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 174 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning maj 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/40/6, månadsuppföljning maj 2013 

Dnr 2013/85 

Inger Lindström föredrar ärendet. Lennart Björk deltar vid ärendets behandling. 

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, 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§ 175 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun 

INLEDNING 
Förslag till nya anvisningar för flaggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/168/1, anvisningar 

Nina Nilsson föredrar ärendet. 

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

D nr 2013/268 

i!1t godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/1, att gälla från och med 
2013-08-15. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

m godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/1, att gälla från och med 
2013-08-15. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 176 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Dnr 2013/288 

Ansökan från Strömsbacka Återvinning om årligt bidrag 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening om ett 
årligt bidrag för 50 o/o av föreningens lokalkostnad inklusive el och värme, totalt 
172.950 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/169/1, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå ansökan från Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan från Strömsbacka Återvinning ekonomisk förening. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 177 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Dnr 2013/267 

Ansökan från Sala Blåsorkester om bidrag till Fyrverkerimusik
festivalen 2013 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit till Sala kommun från Sala Blåsorkester om ett ekonomiskt 
stöd på 130.000 kronor för att genomföra en Fyrverkerimusikfestival i Sala 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/170/1, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
iill, för genomförande av Fyrverkerimusikfestivalen 2013 i Sala 2013, anvisa 
130.000 kronor, att täckas inom kommunstyrelsens ram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

iill, för genomförande av Fyrverkerimusikfestivalen 2013 i Sala 2013, anvisa 
130.000 kronor, att täckas inom kommunstyrelsens ram. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 178 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Information om Svea Hovrätts 400-årsjubileum 

INLEDNING 

Dnr 2013/271 

Sala kommun har genom kommunstyrelsens ordförande i skrivelse till Svea Hovrätt 
anmält intresse att få delta i 400-årsjubileet i form av någon högtidlighet vid Väs by 
Kungsgård. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/171/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande till Svea 
Hovrätt samt svar på skrivelsen 

Per-Olov Rapp informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till medborgarkontoret att tillsammans med kommunstyrelsens 
ordförande lämna förslag på planering av program vid ledningsutskottets 
sammanträde 2013-09-03. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till medborgarkontoret att tillsammans med kommunstyrelsens 
ordförande lämna förslag på planering av program vid ledningsutskottets 
sammanträde 2013-09-03. 

Utdrag 

medborgarkontoret, 
Silvana Enelo-janssan 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 179 

Justerandes sign 

Information 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Michalel PB Johansson (M) har till kommunstyrelsens ordförande ställt fråga om 
redovisning av utredning av kulturkvarteret Täljstenen. 

Per-Olov Rapp (S) besvarar frågan. Redovisning kommer att ske, enligt tidigare 
beslut i frågan, vid ledningsutskottets sammanträde i september 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 180 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Bilaga KS 2013/172/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Avslutning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-06-18 

Per-Olov Rapp (S) önskar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare en trevlig 
sommar och Carola Gunnarsson (C) önskar ordföranden och övriga detsamma. 

Utdragsbestyrkande 
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