
l 
,J 

SALA 
KOMMUN 

Plats och tid 

Närvarande 

Underskrifter sekreterare 

Ordförande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Gustav Adolfsal en, kl 13.30 - 15.30 

Sesidan 2 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Ledningsutskottet 

2013-10-22 

2013-10-23 Datum för anslags nedtagande 2013-11-14 

Kommunstyrelsens förvaltning 

l (16) 

264-274 



"""'1:,,,:,,;1;:')1;• 

SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

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

Christer Eriksson (C) 

Amanda Lindblad (S) 
Bo Kihlström (S) 

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

jenny Nolhage, kommunchef 

ersätter Carola Gunnarsson (C) 

Silvana Enelo-Jansson, chef medborgarkontoret 
j uneAnn W in cent, förvaltningschef skolförvaltningen 
Agneta von Schoting, förvaltningschef vård-och omsorgsförvaltningen 
Lennart Björk, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Jakob Fjellander, handläggare demokratiberedningen 
Åsa Eriksson, enhetscheflokalförvaltarna 
Göran Åkesson, cheftekniska kontoret 
Magnus Nicklasson, skorstensfejarmästare 
Hans-Erik Lundqvist, skorstensfejarmästare 
J iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (16) 



Justerandes sign 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 264 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning september 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/40/7, uppföljning 

Dnr 2013/85 

Inger Lindström och Lennart Björk föredrar ärendet. jenny Nolhage, j uneAnn Win
cent och Agneta von schoting deltar vid ärendets behandling. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga uppföljningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 

fyt t31tJ)J 

Utdragsbestyrkande 

4 (16) 



§ 265 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Ekonomisk rapport från SKL; information 

INLEDNING 

Dnr 2013/383 

Information om Ekonomirapporten- om kommunernas och landstingens ekonomi 
oktober 2013. Rapporten publiceras två gånger per år, i april och oktober månad. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/241/1, rapport 

Inger Lindström 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, 
ekonomikontoret 

fY-p t3/v2s 

Utdragsbestyrkande 

5 (16) 



§ 266 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Förslag från Demokratiberedningen om ungdomsråd 

INLEDNING 

Dnr 2013/229 

Demokratiberedningen har i april 2013 lämnat ett förslag till kommunstyrelsen om 
att inrätta ett ungdomsråd under 2014. Ärendet återremitterades till demokratibe
redningen vid ledningsutskottets sammanträde 2013-05-21 för närmare beskriv
ning och utformning av projektet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/151/1, förslag april2013 
Bilaga KS 2013/151/2, PM från demokratiberedningen 

Jakob Fjellander föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till den parlamentariska gruppen för översyn av den politiska 
organisationen med mera. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till den parlamentariska gruppen för översyn av den politiska 
organisationen med mera. 

Utdrag 

parlamentariska gruppen 

Utdragsbestyrkande 

6 (16) 
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§ 267 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Dnr 2013/372 

Kriscentrum för Män i Västmanland; ansökan om bidrag för 
verksamhetsåret 2014 

INLEDNING 
Kriscentrum för Män i Västmanland (KMV) har inkommit till Sala kommun med en 
ansökan om 77 tkr i bidrag till KMV för verksamhetsåret 2014. Resterande belopp 
söks från länets övriga kommuner och landstinget. Budget för år 2014 är 1.339 tkr. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/242/1, missiv 
Bilaga KS 2013/242/2, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till budgetberedningen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till budgetberedningen. 

Utdrag 

budgetberedningen 

&p 131dJ:3 

Utdragsbestyrkande 

7 (16) 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

D nr 2013/345 

Utdelning ur Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond 2013 

INLEDNING 
Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond har 4.000 kronor att utdela 2013. Fond
medel utgår för något välgörande ändamål eller för ändamål av allmännyttig natur. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/245/1, skrivelse frän kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att ur Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond utdela 4.000 kronor till Salaortens 
Ryttarförening. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att ur Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond utdela 4.000 kronor till Salaortens 
Ryttarförening. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Virve Svedlund 

Utdragsbestyrkan de 

8 (16) 
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§ 269 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Dnr 2013/378 

Förslag på sammanträdesdagar 2014 för kommunstyrelsen och 
dess utskott 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/246/1, förslag på sammanträdesdagar för KS samt ut
skotten. För kännedom även förslag på sammanträdesdagar 2014 för kommunfull
mäktige. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
i!1t i enlighet med reviderad Bilaga 2013/246/1, fastställa sammanträdesdagar 
2014 för kommunstyrelsen och dess utskott. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

i!1t i enlighet med reviderad bilaga 2013/246/1, fastställa sammanträdesdagar 
2014 för kommunstyrelsen och dess utskott enligt följande: 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott tisdagar kl 09.00 

21 januari 

11 februari 

25mars 

22 april 

20 maj 

10 juni 

19 augusti 

16 september 

14 oktober 

11 november 

16 december 

Kommunstyrelsens ledningsutskott tisdagar kl13.30 

14 januari 

21 januari 

11 februari 

18 februari månadsuppföljning januari 

4mars 

18mars bokslutsberedning kl 08.30 

Utdragsbestyrkande 

9 (16) 
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Justerandes sign 

forts§ 269 

19mars 

25mars 

l april 

7 april 

8 april 

22 april 

13maj 

19 maj 

lO juni 

17 juni 

5 augusti 

26 augusti 

16 september 

30 september 

14 oktober 

21 oktober 

11 november 

18 november 

9 december 

16 december 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

bokslutsberedning kl 08.30 

månadsuppföljning februari 

bokslut 

strategisk plan, kl 08.30 

strategisk plan, kl 08.30 

månadsuppföljning mars 

månadsuppföljning april, strategisk plan, obs måndag 

månadsuppföljning maj 

delårsrapport med helårsprognos 

månadsuppföljning september 

månadsuppföljning oktober 

månadsuppföljning november 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott torsdagar kl 09.00 

23 januari 

20 februari 

20mars 

24 april 

15 maj 

19 juni 

21 augusti 

25 september 

23 oktober 

20 november 

18 december 

Utdragsbestyrkande 

10 (16) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott torsdagar kl 08.30 

9 januari 

13mars 

8 maj 

12 augusti 

9 oktober 

2 december obs tisdag 

Kommunstyrelsen torsdagar kl13.30 

9 januari 

6 februari 

13mars 

15 april 

8 maj 

3 juni 

12 augusti 

11 september 

9 oktober 

6 november 

2 december 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

gem, planeringsförutsättningar, strategiska planer 

bokslut, obs tisdag 

strategisk plan, obs tisdag 

obs tisdag 

delårsrapport, helårsprognos 

nämndernas vepa r delges 

obs tisdag 

Utdragsbestyrkande 

11 (16) 
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§ 270 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Bilaga KS 2013/247/1, sammanställning anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

12 (16) 



§ 271 

Justerandes sign 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Göran Åkesson informerar om de stora problem som förekommer avseende tunneln 
under Ringgatan vid Vallasko lan. Efter diskussion med representanter från tekniska 
kontoret, polis och sociala myndigheter så kommer tunneln att stängas. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

13 (16) 



§ 272 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Omdisponering av medel i investeringsbudget 

INLEDNING 

Dnr 2013/374 

Efter besiktning av dieselpumpar- och tankar vid centralförrådet, har brister konsta
terats för rördragning, oljeavskiljare och pumpar. Dessa behöver omgående åtgär
das. För att kunna genomföra detta föreslås en omdisponering inom lokalprogram
met av investeringsprojekt Förrådsskjul Fabriksgatan, med en beslutad budget av 
325 tkr, till projekt säkerhetsåtgärder. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/244/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Åsa Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att omdisponera 325 tkr i investeringsbudget från projektet Förrådsskjul Fabriksga
tan till projekt säkerhetsåtgärder. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att omdisponera 325 tkr i investeringsbudget från projektet Förrådsskjul Fabriksga
tan till projekt säkerhetsåtgärder. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 

14 (16) 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Information om byte av lokaler; lokalförvaltarna 

INLEDNING 
Information om lokalförvaltarnas kommande flytt från tekniska kontorets lokaler på 
Rådhusgatan till Samhalls gamla lokal (Porten) på Salbergaområdet. 

Beredning 
Göran Åkesson informerar. Åsa Eriksson 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. 

Utdragsbestyrkande 

15 (16) 



§ 274 

Justerandes sign 

. . l 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-22 

Information om ny sotningsteknik 

INLEDNING 

Dnr 2013/374 

Information om en ny sotningsteknik och sotningsutrustning, som numera är till
gänglig för skorstensfejarmästarna. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/243/1, skrivelse från Magnus Nicklasson 

skorstensfejarmästarna Magnus Nicklasson och Hans-Erik Lundqvist informerar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

16 (16) 


