
l
tv 
" 
SALA 
KOMMUN 

Plats och tid 

Närvarande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Gustav Adolfsalen, kl13.30- 16.50 

Sesidan 2 

Underskrifter 

u 

se k r et era r e (~~1~-~z]Z,?.______________________________________________________________ P a ra graf e r 

'._y /'i ,-,., 

!JC:f/·/~d~ 
ordföra n de ----i~Jf~~-~~p-{s)·---7;--------------------------------------------------------

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Ledningsutskottet 

2013-09-03 

2013-09-04 Datum för anslags nedtagande 2013-09-26 

Kommunstyrelsens förvaltning 

-- ______ : __ (!~ _____ (!__~---------------------------------------------------------

l (24) 

201-219 



"'l' r.I.!'!''!L'i) SALA 
KOMMUN 

N ärvara lista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

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

Bo Kihlström (S) 

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

Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Ragge jagero (SD) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 

)enny Nolhage, kommunchef 

ersätter Glenn Andersson (S) 

k!B30-16.20 
kll3,30-l6,15 

Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Anders Johansson, samhällsplanerare 
Lisa Granströ m, enhetscheftekniska kontoret 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Lennart Björk, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Annelie Mattsson, handläggare skolskjutsar 
Berith Pettersson, handläggare skolskjutsar 
Göran Åkesson, chef för tekniska kontoret 
Helena Duske, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen 
Cecilia Nilsson, enhetschef vård- och omsorgsförvaltningen 
Annelie Eriksson, enhetschef vård- och omsorgsförvaltningen 
Agneta von Schoting, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 
)iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Innehållsförteckning 
§ 201 

§ 202 

§ 203 

§ 204 

Ordningsfråga ................................................................................................................ . 

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025; yttrande ............ . 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025; yttrande ....................................................... . 

....... 4 

...... s 

6 

länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025 .................................................................... 7 

§ 205 Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun........................................................................... . 8 

§ 206 Optionsavtal Seniorvillan; fastigheterna Lodjuret l, 2, 8 och 9, Ängshagen .......................... .. 9 

§ 207 Detaljplan för fastigheten Disponenten l samt del av fastigheten Kristina 4:5; planuppdrag.. .. ... 10 

§ 208 

§ 209 

§ 210 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun .................... .. 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation .......... . 

Information om det nya äldreboendet.. .......... .. 

.11 

. ....... 12-13 

. 14 

§ 211 Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMi!jö; förbundsordning och konsortialavtal 

§ 212 

§ 213 

§ 214 

§ 215 

§ 216 

........................................................................................................................................... 15-16 

Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ................................................... . 

Ansökan om stöd till evenemang- för!ustgaranti; evenemanget ljusfest på Sätra Brunn ..... 

Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun. 

Ansökan från Arkiv Västmanland om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014 .... 

Arsplan 2014-2016 för kommunfullmäktiges beredningar ............................................................. .. 

17 

.... 18 

........ 19 

········ 20 

21 

§ 217 Översyn av den politiska organisationen, förvaltningsorganisationen och arvodesbestämmelser inför 
mandatperioden 2015-2018 .... .......................................... ................. . 22 

§ 218 Information- salabostäder AB, genomförd och planerad fasaitghetsförsäljning.. .. .. 23 

§ 219 Anmälningsärenden .. ...... 24 

Utdragsbestyrkande 
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§ 201 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista: 

12 Vision Lärkan; revidering 

Ärendet tas upp för behandling vid nästa ledningsutskott den 17 september. 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 202 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/276 

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025; yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande kring Trafikverkets 
förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 inklusive miljökonse
kvens beskrivning. Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition och 
direktiv samt Trafikverkets kapacitetsutredning. Trafikverket föreslår åtgärder åt
gärder för de 522 miljarder som Riksdagen beslutat om och för de tillkommande 
medel som finns i form av trängselskatter, banavgifter och olika former av med
finansiering. Planförslagets innehåll ur ett Sala-perspektiv presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/187/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/187/2, förslag till nationell plan för transportsystemet 

Anders Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Näringsdepartementet avge yttrande avseende Nationell plan för transport
systemet 2014-2025 i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/187/1, 
samt 
att i övrigt ställa sig bakom Västmanlands Kommuner och Landsting yttrande, Bilaga 
KS 2013/187/2. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Näringsdepartementet avge yttrande avseende Nationell plan för transport
systemet 2014-2025 i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/187/1, 
samt 

att i övrigt ställa sig bakom Västmanlands Kommuner och Landsting yttrande, Bilaga 
KS 2013/187/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 203 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/269 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025; yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över Länsstyrelsen i 
Västmanlands Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 (rapport 
2013:8) inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 

Inriktningarna och satsningarna angivna i länsplanen utgår från de nationella, 
storregionala och regionala målen som finns för infrastrukturen, som under 2014-
2025 är; slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar, utveck
la satsning på infrastruktur för kollektivtrafik, utveckla satsning på gång- och cykel
åtgärder samt utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/188/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/188/2, förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 

Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Länsstyrelsen i Västmanlands län avge yttrande avseende Länsplan för 
regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med förvaltningens skrivelse, 
Bilaga KS 2013/188/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

ill.t till Länsstyrelsen i Västmanlands län avge yttrande avseende Länsplan för 
regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med förvaltningens skrivelse, 
Bilaga KS 2013/188/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 204 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/283 

Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025 

INLEDNING 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över Region Gävle
borgs förslag till Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/189/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/188/2, förslag till Länstransportplan Gävleborgs län 

Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej har något att erinra avseende Region Gävleborgs förslag till 
Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej har något att erinra avseende Region Gävleborgs förslag till 
Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 
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§ 205 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEONINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/325 

Eksjöhus AB har upprättat ett gåvobrev för fastigheten Sala Åshagen 13, där de 
överlåter fastigheten till Sala kommun. Fastigheten är taxerad som industrienhet, 
gatu- eller parkmark Taxeringsvärdet är O kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/190/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 

Yvonne Fahlman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna överlåtande av fastigheten Sala Åshagen 13 som gåva från Eksjöhus 
AB till Sala kommun, samt 
att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhäll byggnads
kontoret. 

BESLUT 

Ledningsutslmttet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna överlåtande av fastigheten Sala Åshagen 13 som gåva från Eksjöhus 
AB till Sala kommun, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällbyggnads
kontoret 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 206 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/326 

Optionsavtal Seniorvillan; fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9, 
Ängshagen 

INLEDNING 
Förslag om uppdrag till planering-och utvecklingsenheten att genom ändring av 
detaljplanen upphäva egenskapsbestämmelsen, som säger att endast friliggande hus 
får uppföras samt upprätta optionsavtal för fastigheterna Lodjuret l, 2, 8 och 9, 
Ängs hagen, att gälla till och med 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013j19ljl, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att genom ändring av detaljplan upphäva 
egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får uppföras, 
att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, för fastigheterna 
Lodjuret l, 2, 8 och 9, till och med 31 december 2014, samt 
att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att genom ändring av detaljplan upphäva 
egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får uppföras, 

att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, för fastigheterna 
Lodjuret l, 2, 8 och 9, till och med 31 december 2014, samt 

att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 207 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/329 

Detaljplan för fastigheten Disponenten 1 samt del av fastigheten 
Kristina 4:5; planuppdrag 

INLEDNING 
Fastigheten är belägen intill Väs by Kungsgård. Syftet med ny detaljplan är att ändra 
användningen av stallbyggnaden från bostadsändamål till näringsverksamhet (kon
tor) för att möjliggöra ny entresida till stallet, ny infart och parkering. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/192/1, ansökan om detaljplaneuppdrag 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, planerings- och utvecklingsenheten, att 
upprätta detaljplan för fastigheten Disponenten 1 samt del av fastigheten Kristina 
4:5, för att möjliggöra för kontor i vad som tidigare varit ett stall, samt utreda 
möjligheterna för en parkering i anslutning till fastigheten Disponenten 1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

.iill uppdra till samhällsbyggnadskontoret, planerings- och utvecklingsenheten, att 
upprätta detaljplan för fastigheten Disponenten 1 samt del av fastigheten Kristina 
4:5, för att möjliggöra för kontor i vad som tidigare varit ett stall, samt utreda 
möjligheterna för en parkering i anslutning till fastigheten Disponenten 1. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Ex;(J ~~'?u f c Y 

Utdragsbestyrkande 
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§ 208 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/330 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 

INLEDNING 
Från och med 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under 
vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämnings
reserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjustering
ar är negativt. De kommuner som vill tillämpa RUR måste besluta om hur reserven 
ska hanteras. Detta ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som 
fullmäktige ska besluta om. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/193/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi
kontoret 
Bilaga KS 2013/193/2, riktlinjer 

Lennart Björk föredrar ärendet Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Bilaga KS 2013/193/2, samt 
att införa en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Bilaga KS 2013/193/2, samt 

att införa en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 209 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 

INLEDNING 

Beredning 

Dnr 2013/321 

Bilaga KS 2013/194/1, skrivelse från Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriks
son (C). 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/194/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Kristina Eriksson föredrar ärendet. Annelie Mattsson och Berith Pettersson deltar 
vid ärendets behandling. 

Carola Gunnarsson (C) och Per-Olov Rapp (S) föredrar sina respektive skrivelser. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet dels för egen del beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsen skyndsamt ta 
fram och presentera förslag hur undantag ska kunna göras från nu gällande rikt
linjer för beviljande av skolskjuts så att även barn och ungdomar, som formellt inte 
uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn tas bland annat till 
barn och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka skolskjuts under läs
året 2013-2014, 
att utifrån kommunstyrelsens uppföljningsansvar uppskatta omfattningen samt 
beräkna och följa upp kostnaderna för sådant förslag och beslut om undantag för 
riktlinjerna, 
dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över hur 
eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden utifrån resonemang 
ovan/ samt 
att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014-
2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar dels för egen del 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsen skyndsamt ta 
fram och presentera förslag hur undantag ska kunna göras från nu gällande rikt
linjer för beviljande av skolskjuts så att även barn och ungdomar, som formellt inte 
uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn tas bland annat till 
barn och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka skolskjuts under läs
året 2013-2014, 

att utifrån kommunstyrelsens uppföljningsansvar uppskatta omfattningen samt 
beräkna och följa upp kostnaderna för sådant förslag och beslut om undantag för 
riktlinjerna, 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 209 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över hur 
eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden utifrån resonemang 
ovan, samt 

att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014-
2015. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
)en ny Nolhage 
Silvana Enelo-jansson 
Kristina Eriksson 

~ .;'0 "' Jf/ bevakning ,;;_...-X' ,P / .. -,C/ t 7 . 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 210 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2011/225 

Information om det nya äldreboendet Johannesbergsgatan 

INLEDNING 
Information/lägesrapport från tekniska kontoret samt vård- och omsorgs
förvaltningen om det nya äldreboendet johannesbergsgatan. 

Beredning 
Göran Åkesson informerar om den tekniska delen i byggandet av det nya vård
och omsorgsboendet och Helena Duske informerar om det nya vård- och omsorgs
boendet ur ett verksamhetsperspektiv. Vid informationen deltar även Agneta von 
Schoting, Cecilia Nilsson och Annelie Eriksson. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 211 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/197 

Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö; 
förbundsordning och konsortialavtal 

INLEDNING 
Ägarna till Vafab Miljö AB har kommit överens om att bilda ett kommunalförbund
Kommunalförbundet VafabMiljö- för den verksamhet som bedrivs av Vafab Miljö 
AB. Verksamheten ska överföras till kommunalförbundet genom att samtliga ägare 
säljer sina aktier till kommunalförbundet i enlighet med förslag till aktieöverlåtelse
avtaL Villkoren för överföring av verksamheten framgår av förslag till konsortialav
tal. En förbundsordning för kommunalförbundet måste även antas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/141/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 
Bilaga KS 2013/141/4, skrivelse från Vafab Miljö AB 
Bilaga KS 2013/141/5, korsortialavtal 
Bilaga KS 2013/141/6, förbundsordning 
Bilaga KS 2013/141/7, avtal om överlåtelse av aktier 

jenny Nolhage föredrar ärendet. Göran Åkesson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, 
att godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 
att anta förslag till Förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
Reglemente för direktionen, Bilaga KS 2013/141/6, 
att överlåta Sala kommuns aktier i VafabMiljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7, 
att utse NN till ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö 
och NN till ersättare i direktionen, 
att godta, oaktat regleringen i§ 5 och§ 18 i förbundsordningen, att Enköping och 
Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överens
kommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna, 
att teckna ett avtal som innebär att Sala kommun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 
insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 
upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

Utdragsbestyrkande 

15 (24) 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

forts § 211 

omhändertagande av kornmunens verksamhetsavfall och avlopps
reningsslarn, samt 
att ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kornmunstyrelsen hemställer att kornmunfull
mäktige beslutar 

att godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, 

att godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 

att anta förslag till Förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
Reglemente för direktionen, Bilaga KS 2013/141/6, 

att överlåta Sala kornmuns aktier i VafabMiljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7, 

att utse NN till ordinarie ledarnot i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö 
och NN till ersättare i direktionen, 

att godta, oaktat regleringen i § 5 och§ 18 i förbundsordningen, att Enköping och 
H e by kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överens
kommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna, 

att teckna ett avtal som innebär att Sala kornmun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

samt 

• insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed järnförligt 
avfall 

• kundservice, fakturering, information och administration av 
kornmunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 

• upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfalls
plan 

• omhändertagande av kornmunens verksamhetsavfall och avlopps
reningsslarn, 

att ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 

Utdrag 

kornmunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

16 (24) 



§ 212 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 

INLEDNING 

D nr 2013/293 

Sala kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över Västerås stads renhåll
ningsordning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/195/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/195/2, renhållningsordning för Västerås stad 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej har något att erinra avseende Renhållningsordning för Västerås 
stad 2013-2018. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun ej har något att erinra avseende Renhållningsordning för Västerås 
stad 2013-2018. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 (24) 



§ 213 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/311 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti; evenemanget 
Ljusfest på Sätra Brunn 

INLEDNING 
Sätra Brunns Ekonomiska förening har inkommit med ansökan om 45.000 kronor 
för genomförandet av evenemanget Ljusfest på Sätra Brunn 2013-09-27. Utifrån 
ansökan föreslås att 27.000 kronor beviljas i evenemangsstöd för underhållning i 
parken samt ljussättning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/197/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/197/2, ansökan 

Silvana Enelo-j ansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna max 27.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande av "Ljusfest på 
Sätra Brunn" 2013-09-27. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna max 27.000 kronor i förlustgaranti för arrangerande av "Ljusfest på 
Sätra Brunn" 2013-09-27. 

Utdrag 
kultur- och fritidskontoret 

J;JC;; 13 v9 f) f' 

Utdragsbestyrkande 

18 (24) 



§ 214 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun 

INLEDNING 
Reviderade anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/168/2, anvisningar 
Handling inkommer, 
Reviderad Bilaga KS 2013/168/2, reviderade anvisningar 

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

Dnr 2013/268 

att godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/2. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med ändring av sista meningen i första och 
andra stycket under rubriken Flaggning vid dödsfall, som får följande lydelse: 
Flaggning sker endast på begravningsdagen. Kontakt tas med anhöriga innan 
eventuell flaggning sker. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningens reviderade förslag till Anvisningar för kommunal 
flaggning i Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 2013/168/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

19 (24) 



§ 215 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/303 

Ansökan från Arkiv Västmanland om ekonomiskt stöd för verk
samhetsåret 2014 

INLEDNING 
Arkiv Västmanland ansöker om stöd om 25.000 kronor för verksamhetsåret 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/198/1, skrivelse från Arkiv Västmanland 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta ärendet till reviderad strategisk plan 2014-2016. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till reviderad strategisk plan 2014-2016. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

20 {24) 



§ 216 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/320 

Årsplan 2014-2016 för kommunfullmäktiges beredningar 

INLEDNING 
Sala kommun införde fullmäktigeberedningar 2012-07-01- presidieberedningen, 
beredningen för folkhälsa- barn och ungdom, beredningen för samhällsbyggnad 
och hållbar utveckling samt beredningen för demokrati. Uppdragsbeskrivningar för 
de olika beredningarna presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/199/1, skrivelse från presidieberedningen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
flJ1, i enlighet med presidieberedningens förslag, Bilaga KS 2013/199/1, överlämna 
förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar, dock med ändring
en att årsplanen skall gälla endast år 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att, i enlighet med presidieberedningens förslag, Bilaga KS 2013/199/1, överlämna 
förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar, 

att uppdragsbeskrivningarna gäller för år 2014. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

21 (24) 



§ 217 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/XXX 

Översyn av den politiska organisationen, förvaltningsorganisa
tionen samt arvodesbestämmelser inför mandatperioden 2015-
2018 

INLEDNING 
Tillsättning av och uppdrag för parlamentarisk grupp för uppföljning och översyn av 
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestäm
melser i Sala kommun inför mandatperioden 2015-2018. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/201/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra en uppföljning och översyn av politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun, 
att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden kan fattas 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2014, 
att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en represen
tant från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 
att utse ordförande i den parlamentariskt sammansatta gruppen 
lill uppdra till kommunchefjenny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av den politiska organisation
en och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser i Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en uppföljning och översyn av politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun, 

att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden kan fattas 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2014, 

att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en represen
tant från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 

att utse ordförande i den parlamentariskt sammansatta gruppen, samt 

att uppdra till kommunchef jenny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av den politiska organisation
en och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser i Sala kommun. 

Utdrag: kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

22 (24) 



§ 218 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Dnr 2013/247 

Information - salabostäder AB, genomförd och planerad fastig
hetsförsäljning 
Per-Olov Rapp (S) och Carola Gunnarsson (C) informerar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

23 (24) 
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§ 219 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Bilaga KS 2013/200/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

24 {24) 


