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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

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

Amanda Lindblad (S) 
Bo Kihlström (S), kl13.30-15.15 
Monica Fahrman (MP) 
Christer Eriksson (C) 
Michael PB Johansson (M) 

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

Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret 
Karin Nyberg, planarkitekt 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Anders Johansson, samhällsplanerare 
Helena Duske, verksamhetschef 
Lena Nyström, verksamhetschef 
Per Skog, säkerhets- och energirådgivare 
)iii Ro os, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Innehållsförteckning 
§ 182 Riktlinjer för organiserad dialog med intresseorganisationer 

§ 183 Detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten Trädgården 4; beslut om samråd ............. s 
§ 184 

§ 185 

Detaljplan för Eve!und, ansökan om planuppdrag samt avskrivning av detaljplaneärenden .................. . 

Länsplan för Västmanlands län ........................................ . 

..... 6 

§ 186 Avsiktsförklaring/Överenskommelse avseende genomförande av Åtgärdsvalsstudie-Järnvägen i Sala ........ 8 

§ 187 

§ 188 

Tätortsutredning ... 

Beslut om typ av alkoholservering på Sala kommuns äldreboenden 

................ 9 

........................... 10 

§ 189 Förslag på ny avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken ............. 11 

§ 190 Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; evenemanget "Kom till gården i Svartåda len" .... 12 

§ 191 

§ 192 

§ 193 

§ 194 

§ 195 

§ 196 

§ 197 

§ 198 

§ 199 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; evenemanget "BALUNS i Ra n sta". 

Revisionsrapporten "Kosthållning inom kommunens verksamheter" 

Ansökan om tilläggsanslag för år 2013 till Företagarcentrum 

Förslag till ny sotningstaxa 2013 

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll2013 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare 

Remiss från landstinget Västmanland om förslag att bilda regionkommun i Västmanland 

...... 14 

15 

. 16 

.......... 17 

.18 

............. 19 

Information .... , ..................................................................... w 
Anmälningsärenden ............. 21 

Utdragsbestyrkande 
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l sALA 
KOMMUN 

§ 182 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Dnr 2013/304 
Dnr 2013/64 

Riktlinjer för organiserad dialog med intresseorganisationer 

INLEDNING 
Pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna i Sala önskar åter
inrätta de tidigare råden som upplöstes vid omorganisationen. Kommunstyrelsen 
har 2013-04-11, § 78, beslutat att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
återkomma med förslag till hur en regelbunden verksamhet för information till och 
dialog med representanter för organisationerna kan genomföras. Förslag till Rikt
linjer för organiserad dialog med intresseorganisationer presenteras av förvalt
ningen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/184/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/184/2, Riktlinjer för organiserad dialog med intresseorganisationer 
Bilaga KS 2013/184/3, Riktlinjer för möten med kommunala pensionärsorganisa
tioner 

Per Skog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för vidare utredning. 

Per-Olov Rapp (S) och Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons återremissyrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för vidare utredning. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-jansson, 
Perskog 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 183 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Dnr 2013/147 

Detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten 
Trädgården 4; beslut om samråd 

INLEDNING 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändring av markbegränsning längs 
fastighetens östra gräns mot allmänning, från prickmark till plusmark, samt 
möjliggöra för två uthus på tomten. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/71/2, samrådshandlingar 

Karin Nyberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att sända ut detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten 
Trädgården 4, på samråd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att sända ut detaljplan för del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten 
Trädgården 4, på samråd. 

Utdrag 
samhällbsyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Ut d ra g s bestyrka n d e 
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~SALA 
~KOMMUN 

§ 184 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

D nr 2013/308 

Detaljplan för Evelund, ansökan om planuppdrag samt avskriv
ning av detaljplaneärenden 

INLEDNING 
Samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, föreslår att två 
detaljplaneärenden avskrivs - detaljplan för värdshus vid Evelund samt detaljplan 
för nytt verksamhetsområde vid Evelund-för att ersättas av en ny detaljplan för 
Evelund, innefattande verksamhetsområde för logistik och värdshus samt bensin
station. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/174/1, detaljplaneuppdrag 
Bilaga KS 2013/17 4/2, avskrivning av två detaljplaneärenden 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att avskriva detaljplaneärendet för fastigheten Silvergruvan 1:212, uppförande av 
värdshus vid Evelund, 
att avskriva detaljplaneärendet för nytt verksamhetsområde för logistik vid Eve
lund, samt 
att uppdra till enheten för planering och utveckling att upprätta ny detaljplan för 
Evelund för att utveckla området och möjliggöra verksamhetsområde för logistik 
och värdshus samt bensinstation. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att avskriva detaljplaneärendet för fastigheten Silvergruvan 1:212, uppförande av 
värdshus vid Eve lund, 

att avskriva detaljplaneärendet för nytt verksamhetsområde för logistik vid Eve
lund, samt 

att uppdra till enheten för planering och utveckling att upprätta ny detaljplan för 
Evelund för att utveckla området och möjliggöra verksamhetsområde för logistik 
och värdshus samt bensinstation. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 185 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Länsplan för Västmanlands län 

INLEDNING 
Sala kommun har fått i uppdrag att göra en SWOT -analys. 

Beredning 
Ulrika Spåreho (S) och Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2013/ 

att hänskjuta ärendet till ett extra sammanträde med ledningsutskottet under 
augusti månad. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

.i!\1 hänskjuta ärendet till ett extra sammanträde med ledningsutskottet under 
augusti månad. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 186 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Dnr 2013/ 

Avsiktsförklaring/Överenskommelse avseende genomförande av 
Åtgärdsvalsstudie-Järnvägen i Sala 

INLEDNING 
Avsiktsförklaringen syftar till att bekräfta att ingående parter i avsiktsförklaringen
Sala kommun, Länsstyrelsen i Västmanlands län samt Trafikverket- har en samsyn 
kring behovet av att genomföra en åtgärdsvalsstudie för järnvägen i Sala tätort. 
Tanken med åtgärdsvalsstudien är att ta ett samlat grepp om problematiken samt 
behov av funktion för person bangård, station och plankorsningar. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/186/1, utkast avsiktsförklaring 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna Avsiktsförklaring/Överenskommelse avseende genomförande av 
Åtgärdsvalsstudie-järnvägen i Sala, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S) att underteckna 
överenskommelsen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Avsiktsförklaring/Överenskommelse avseende genomförande av 
Åtgärdsvalsstudie-järnvägen i Sala, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S) att underteckna 
överenskommelsen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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"""""l" . """' SALA 
KOMMUN 

§ 187 

Justerandes sign 

Tätortsutredning 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Utredning om Sala kommuns tätortstrafik 

Beredning 

Dnr 2013/254 

Bilaga KS 2013/175/1. Swecos rapport Trafikförslag tätortstrafik Sala 
Bilaga KS 2013/175/2, VL utredning kring Anropsstyrd tätortstrafik i Sala 

Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
m uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, transportstrategen, att utreda frågan 
ytterligare utifrån dagens diskussion. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

m uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, transportstrategen, att utreda frågan 
ytterligare utifrån dagens diskussion. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-jansson 
Kristina Eriksson 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 188 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Beslut om typ av alkoholservering på Sala kommuns 
äldreboenden 

INLEDNING 

Dnr 2012/106 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, §53, att bifalla Motion om servering av 
alkoholhaltig dryck på äldreboen den, samt att uppmana vård- och omsorgsnämnden 
att fatta beslut om vilken typ av alkoholservering som ska råda på Sala kommuns 
äldreboenden. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/59/5, VON§ 78 med beslutsunderlag 

Helena Duske föredrar ärendet. Lena Nyström deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
m i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, kostenheten med ett 
cateringtillstånd ska kunna servera alkohol i slutna sällskap inom vård-och 
omsorgsboenden, till exempel när boendet anordnar kräftskivor, grillkvällar med 
mera. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, kostenheten med ett 
cateringtillstån d, ska kunna servera alkohol i slutna sällskap inom vård- och 
omsorgsboenden, till exempel när boendet anordnar kräftskivor, grillkvällar med 
mera. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 189 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Dnr 2013/278 

Förslag på ny avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken 

INLEDNING 
Silverjyckens hunddagis startade 1999 som en daglig verksamhet enligt LSS i vård
och omsorgsnämndens regi. Förslag på ny avgift presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/179/1, VON§ 74 med beslutsunderlag 

Helena Duske föredrar ärendet. Lena Nyström deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa förslag till ny avgift i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, 
Bilaga KS 2013/179/1, att gälla från 2013-10-01,samt 
att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån 
ändringar i prisbasbeloppet 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att fastställa förslag till ny avgift i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, 
Bilaga KS 2013/179/1, att gälla från 2013-10-01,samt 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån 
ändringar i prisbasbeloppet 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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MSALA 
~KOMMUN 

§ 190 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

D nr 2013/290 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; evenemanget 
"Kom till gården i Svartådalen" 

INLEDNING 
Svartådalens bygdeutveckling ekonomisk förening ansöker om 16.000 kronor i 
förlustgaranti för arrangemanget "Kom till gården i Svartådalen" 2013-08-03. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/176/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/176/2, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
f!!tgodkänna maximalt 16.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
evenemanget "Kom till gården i Svartådal en" 2013-08-03. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna maximalt 16.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
evenemanget "Kom till gården i Svartådal en" 2013-08-03. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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"""'l',,:,~'ii:"' SALA 
KOMMUN 

§ 191 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Dnr 2013/298 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; evenemanget 
"BALUNS i Ransta" 

INLEDNING 
Gymix Ransta tillsammans med Ransta !K, Ransta Nästa Bygdegårdsförening och 
PRO Ranstaorten ansöker om 14.300 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
"BALUNS i Ransta" 2013-08-24. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/177 fl, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/177/2, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna maximalt 14.300 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
evenemanget "BALUNS i Ransta" 2013-08-24. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna maximalt 14.300 kronor i förlustgaranti för arrangerande av 
evenemanget "BALUNS i Ransta" 2013-08-24. 

Utdrag 
kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§ 192 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Dnr2013/157 

Revisionsrapporten "Kosthållning inom kommunens verk
samheter" 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten till kommunens revisorer. 

Inledning 
Bilaga KS 2013/178/1, yttrande från kostchefen 
Bilaga KS 2013/178/2, VON§ 72 
Bilaga KS 2013/178/3, BLN §57 
Bilaga KS 2013/178/4, 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 
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§ 193 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Dnr 2013/291 

Ansökan om tilläggsanslag för år 2013 till Företagarcentrum 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening om 
tilläggsanslag på 700.000 kronor för år 2013 för att utföra uppdrag enligt avtal. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/180/1, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
ill1 hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
iill, för täckande av faktiskt underskott i Företagarcentrum i Sala ekonomisk före
ning, anslå maximalt 500.000 kronor som tilläggsanslag i budget 2013. 

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

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Reservation 
Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Carola Gunnarssons yrkande. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 194 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Förslag till ny sotningstaxa 2013 

INLEDNING 

Dnr 2013/307 

sotningsindex för 2013 är fastställt till1, 72 %, vilket innebär att sotningstaxan 
måste uppräknas med denna procentsats. Den nya sotningstaxan gäller från och 
med 2013-07-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/181/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/181/2, ny sotningstaxa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
iill anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS 2013/181/2, med en 
timersättning på 418 kronor, att gälla från och med 2013-07-01, samt 
iill den gamla taxan därmed upphävs. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS 2013/181/2, med en 
timersättning på 418 kronor, att gälla från och med 2013-07-01, samt 

att den gamla taxan därmed upphävs. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 195 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll 2013 

INLEDNING 

D nr 2013/306 

sotningsindex för 2013 är fastställt till1, 72 %, vilket innebär att taxan för brand
skyddskontroll måste uppräknas med denna procentsats. Den nya sotningstaxan 
gäller från och med 2013-07-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/182/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/182/2, ny taxa för brandskyddskontroll 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS 
2013/182/2, med en timersättning på 418 kronor, att gälla från och med 
2013-07-01, samt 
att den gamla taxan därmed upphävs. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS 
2013/182/2, med en timersättning på 418 kronor, att gälla från och med 
2013-07-01, samt 

att den gamla taxan därmed upphävs. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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.SALA 
KOMMUN 

§ 196 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare 

INLEDNING 

Dnr 2013/305 

Förslag att nya kommunchefen jenny Nolhage förordnas som vigselförrättare. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/183/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
ill!, i enlighet med Bilaga KS 2013/183/1, Länsstyrelsen förordnar kommunchef 
jenny Nolhage som borgerlig vigselförrättare. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

ill!, i enlighet med Bilaga KS 2013/183/1, Länsstyrelsen förordnar kommunchef 
jenny Nolhage som borgerlig vigselförrättare. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18 (21) 



§ 197 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Dnr 2013/190 

Remiss från Landstinget Västmanland om förslag att bilda 
regionkommun i Västmanland 

INLEDNING 
Remiss från Landstinget Västmanland har inkommit till Sala kommun den 26 april 
2013 om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. Beslut 
ska fattas om tillstyrkan av Landstingets ansökan om att få bilda regionkommun 
med direktvalt regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. 
Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret planeras träda ikraft från och 
den 1 januari 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/121/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/121/2, remiss 
Bilaga KS 2013/121/3, missiv 
Handling inkommer; 
Bilaga KS 2013/121/4, nyhetsbrev 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från 
och med 2015-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland 
bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från 
och med 2015-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland 
bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

19 (21) 



§ 198 

Justerandes sign 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Per-Olov Rapp (S) informerar om 

D nr 2012/99 

• Mälarens vattenvårdsförbund-möte med politiker i de kommuner som 
är med i projektet "Mälaren en sjö för miljoner!", i Västerås stadshus 
2013-09-13. 

Ulrika Spårebo (S) deltar. 

• Regional cykelstrategi-seminarium "Fler cyklister -lönsamt, energieffek
tivt och bra för folkhälsan", på Aros Congress Center 2013-09-13. 

Per-Olov Rapp (S) deltar. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-08-06 

Bilaga KS 2013/185/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Ut d ra g s bestyrka n d e 
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