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Beslutande 
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Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

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

Amanda Lindblad (S) ersätter Glenn Andersson (S) 

Bo Kihlström (S), kl13.30-15.30 
Christer Eriksson (C) 
Michael PB johanssan (M) 

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

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Rickert Olzon, krisberedskapshandläggare 
Evelina Söderman, enhetschef 
Per Skog, säkerhetsansvarig 
Roger Nilsson, chef för kultur- och fritidskontoret 
Anders Johansson, samhällsplanerare 
)iii Roas, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

/)l 
/L;1> 

l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Innehållsförteckning 
§9 

§ 10 

Ordningsfråga ............................................................................................................................................... 4 

Reviderade riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun, färdtjänst; remiss ......................................... 5 

§ 11 Remiss från försvarsdepartementet om Skydd för geografisk information (SOU 2013:51); yttrande .............. 6 

§ 12 

§13 

Förslag på ny modell för avkastningskrav på skogsverksamheten ...................... ., .. .. 

sala kommuns bilpool; utvärdering ........................................................................... . 

.......................... 7 

.......................... 8 

§ 14 Bidrag till samlingslokaler 2014 ........................................................................................................................ 9 

§ 15 Remiss om utredning angående eventuell ny organisation för myggbekämpning ......................................... 11 

§ 16 Förlängt avtal mellan Sala kommun och Nedre Dalälvens Intresseförening ................................................... 12 

§ 17 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunstyrelsen/ kommun-styrelsens förvaltning och överförmyndare, 
begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag samt begäran om tiUäggsanslag, investeringar från 

§ 18 

§ 19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

verksamhetsåret 2013 .................................................................................................................................... 13 

Redovisning av intern kontroll2013 för kommunstyrelsens förvaltning ....................................................... 14 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2014 ................ .. ............................................ 15 

Reviderad verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsens förvaltning ................................................. 16 

VafabMiljö; begäran om kommunal borgen .................................................................... . 

Minnesplats för Nils Israelsson ... 

Anmälningsärenden ............................................ . 

Utdragsbestyrkande 

............ 17 

.................. 18 

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

3 {19) 



§9 Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

att följande ärenden utgår ur dagens föredragningslista: 

6 Konstpedagogisk enhet; ansökan till Landstinget Västmanland 

14 Sala-Heby Brottsofferjour; bidrag 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 10 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/37 

Reviderade riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun, 
färdtjänst; remiss 

INLEDNING 
Förslag om remiss av reviderade riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun 
avseende färdtjänst 

Beredning 
Bilaga KS 2014/6/6, missiv till riktlinjer 
Reviderad Bilaga KS 2014/6/4, förslag om reviderade riktlinjer 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att remittera ärendet till Sala kommuns pensionärsorganisationer och handikappor
ganisationer för yttrande senast 2014-03-02. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att remittera ärendet till Sala kommuns pensionärsorganisationer och handikappor
ganisationer för yttrande senast 2014-03-02. 

Utdrag 
Kommunala Handikapprådet 
Kommunala Pensionärsrådet 
~ 

I:Yp 141121 
Utdragsbestyrkande 
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§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/124 

Remiss från försvarsdepartementet om Skydd för geografisk 
information (SOU 2013:51); yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen. Syftet med utred
ningen är att göra en översyn av lagen (1993:17 42) om skydd för landskapsin
formation och förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation, samt 
att särskilt se om definitionen av begreppet landskapsinformation är ändamålsenlig. 
Dessa båda författningar handlar i huvudsak om sjömätning, flygfotografering samt 
om registrering och spridning av sådan information. Skyddet är utifrån sekretess
krav rörande rikets säkerhet och totalförsvarets behov. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/12/1, yttrande från Sala kommuns krisberedskapssamordnare 
Bilaga KS 2014/12/2, remiss med sammanfattning av utredningen 

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun avger yttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk 
information (SOU 2013:51) i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/12/1, innebärande att Sala kommun ställer sig bakom utredningens 
tankar och överväganden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun avger yttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk 
information (SOU 2013:51) i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/12/1, innebärande att Sala kommun ställer sig bakom utredningens 
tankar och överväganden. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l Utdragsbesty,kande 
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§ 12 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/96 

Förslag på ny modell för avkastningskrav på skogsverksamheten 

INLEDNING 
l dagsläget består Sala kommuns skogsinnehav till stor del av gallringsskog i åldern 
30-60 år. Skogen befinner sig då i sin mest växtliga fas, därför avverkas idag endast 
75 o/o av tillväxten, det vill säga Sala kommun bygger upp ett större virkesförråd. 
Tekniska kontoret presenterar tre avkastningsmodell er, förslag 1-3. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/13/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 

Enhetschef Evelina Söderman föredrar ärendet 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdra9 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§13 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Sala kommuns bil pool; utvärdering 

INLEDNING 
Redovisning av genomförd utvärdering av Sala kommuns bilpooL 

Beredning 
Bilaga KS 2014/14/1, utvärdering 

Per Skog föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga utvärderingen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Per Skog 
tekniska kontoret, Kent Karlsson 
~r., rw 

Utdragsbestyrkande 

8 (19) 
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§ 14 

Justerandes sign 

t1 
l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Bidrag till samlingslokaler 2014 

INLEDNING 

Dnr 2014/95 

Driftbidrag samlingslokaler 2014 samt investeringsbidrag, föreningarnas ansök
ningar 2014-2017 

Beredning 
Bilaga KS 2014/15/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret om driftbidrag 
Bilaga KS 2014/15/2, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret om investeringsbidrag 

Kontorschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna fördelning av driftbidrag till samlingslokaler 2014 i enlighet med 
Bilaga KS 2014/15/1, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att göra en 
översyn av fördelningsmodellen och komma med förslag på en modell baserad på 
bidrag per kvadratmeter med nya mindre differentierade steg. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
avslag på Per-Olov Rapps yrkanden, 
samt att ledningsutskottet beslutar 
att driftbidrag till samlingslokaler 2014, sammantaget 919 tkr, baseras på redovisad 
uthyrningsbar yta och antal uthyrningstillfällen under 2013, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att åter
komma med förslag till fördelning av investeringsbidrag med hänsyn tagen till 
kommunstyrelsens tidigare beslut om att investeringsbidrag även under 2014 kan 
ges till samlingslokaler utan krav på medfinansiering från Boverket. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
avslag på Carola Gunnarssons yrkande avseende driftbidrag till samlingslokaler 
2014, samt 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande avseende fördelning av investerings bidrag. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Carola Gunnarsson yrkanden. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons yr
kande avseende driftbidrag och finner sitt eget förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Per-Olov 
Rapps yrkande röstar ja. Den som stödjer Carola Gunnarssons yrkande röstar nej. 
Vid omröstningen avges 3 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S) och 
Amanda Lindblad (S)) och 2 nej-röster [Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M}]. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Ordföranden ställer därefter Carola Gunnarssons yrkande om investeringsbidrag 
mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

;m godkänna fördelning av driftbidrag till samlingslokaler 2014 i enlighet med 
Bilaga KS 2014/15/1, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att göra en 
översyn av fördelningsmodellen och komma med förslag på en modell baserad på 
bidrag per kvadratmeter med nya mindre differentierade steg, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, att åter
komma med förslag till fördelning av investeringsbidrag med hänsyn tagen till 
kommunstyrelsens tidigare beslut om att investeringsbidrag även under 2014 kan 
ges till samlingslokaler utan krav på medfinansiering från Boverket. 

Reservation 
Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) reserverar sig mot beslutet avseende 
driftbidrag, till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
ku!J;ur- och fritids. kontoret e: k- 1/!6'/. tf 

Utdragsbestyrkande 
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§ 15 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr2013/60 

Remiss om utredning angående eventuell ny organisation för 
myggbekämpning 

INLEDNING 
En utredningsremiss har inkommit från Sandvikens kommun och Sala kommun har 
fått möjlighet att lämna yttrande. Utredningen redovisar uppdraget som innebär att 
kommunerna inom Nedre Dalälvens Utveckling AB, NED AB, har fått ett antal frågor 
att besvara kring en eventuell ny organisation för myggbekämpningen i Nedre 
Dalälvsområdet Remissen önskar få svar på vilken organisationslösning Sala kom
mun förordar av totalt sex redovisade organisationslösningar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/16/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsplanerare Anders Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
flJ:t i enlighet med förvaltningens skrivelse Bilaga KS 2014/16/1, stödja förslag om 
att ta fram en ny långsiktigt hållbar finansiell organisation för myggbekämpning, 
att förorda organisationsmodell Dl alternativt Fl, med Regionkommun Gävleborg 
som beställarorganisation 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

flJ:t i enlighet med förvaltningens skrivelse Bilaga KS 2014/16/1, stödja förslag om 
att ta fram en ny långsiktigt hållbar finansiell organisation för myggbekämpning, 

att förorda organisationsmodell Dl alternativt Fl, med Regionkommun Gävleborg 
som beställarorganisation. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 16 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/125 

Förlängt avtal mellan Sala kommun och Nedre Dalälvens 
Intresseförening 

INLEDNING 
Sala kommuns avtal med Nedre Dalälvens Intresseförening har löpt ut 2013-12-31. 
Förslag på nytt avtal, att gälla perioden 2014-01-01- 2016-12-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/17/1, skrivelse från Nedre Dalälvens Intresseförening 
Bilaga KS 2014/17/2, förslag till avtal 
Bilaga KS 2014/17/3, missiv 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna och förlänga avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening för 
perioden 2014-01-01-2016-12-31, samt 
att uppdra till kommunchefen att underteckna avtalet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna och förlänga avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening för 
perioden 2014-01-01 - 2016-12-31, samt 

att uppdra till kommunchefen att underteckna avtalet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/178 

§ 17 Bokslut 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 
2014 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investering
ar från verksamhetsåret 2013 

Justerandes sign 

Beredning 
Bilaga KS 2014/21/1, bokslut 2014 kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/21/2, bokslut 2014 för överförmyndare 
Bilaga KS 2014/21/3, begäran tilläggsbudget 2014 års driftanslag 
Bilaga KS 2014/21/4, begäran tilläggsanslag investeringar verksamhetsåret 2013 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 18 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/177 

Redovisning av intern kontroll 2013 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom
mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Under 2013 har bland annat datorinköp, köptrohet mot avtal, 
fakturahantering, attesträtter och betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller 
delar av kommunstyrelsens förvaltning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/22/1, redovisning 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 19 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/176 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2014 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom
mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upp
rätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/23/1, missiv 
Bilaga KS 2014/23/2, intern kontrollplan 2014 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 20 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/179 

Reviderad verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av kommunfull
mäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för att anpassa sig 
till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor. Efter kommunfullmäktiges 
antagande av reviderad strategisk plan har arbetet med revidering av verksamhets
planen åter aktualiserats. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/24/1, missiv 
Bilaga KS 2014/24/2, reviderad verksamhetsplan 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-O lov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 21 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

VafabMiljö; begäran om kommunal borgen 

INLEDNING 

Dnr 2013/123 

VafabMiljö har till Sala kommun inkommit med begäran om att kommunal borgen 
tecknas för att finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallsan
svar enligt miljöbalken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsuppdrag 
samt pensioner enligt ägaravtal. Bolaget har även inkommit med skrivelse med be
gäran om införande av borgensavgift på det belopp kommunerna borgar för till bo
laget. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/8/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
bilaga KS 2014/8/2, skrivelse från VafabMiljö 
Bilaga KS 2014/8/3, skrivelse från VafabMiljö angående borgensavgift 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29.954.610 kronor, under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 
att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 o/o på respektive kommuns borgens
åtagande gentemot VafabMiljö AB, samt 
att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29.954.610 kronor, under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 

att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 o/o på respektive kommuns borgens
åtagande gentemot VafabMiljö AB, samt 

att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller vid 
förfall för denne, av kommun chefen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 22 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Minnesplats för Nils Israelsson 

INLEDNING 

Dnr 2014/133 

salabostäder AB har inkommit till kommunstyrelsen i Sala ett förslag om att kom
munen ska anordna en minnesplats för Nils lsraelsson. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/19/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande med underlag 
Bilaga KS 2014/19/2, skrivelse från salabostäder AB 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
all uttala sig positiv till salabostäder AB:s initiativ att anordna en minnesplats för 
Nils lsraelsson, samt 
all överlämna ärendet till salabostäder AB för anordnande av minnesplatsen på 
egen mark, samt 
all salabostäder AB ansvarar för drift och underhåll av minnesplatsen. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

all uttala sig positiv till salabostäder AB:s initiativ att anordna en minnesplats för 
Nils Israelsson, samt 

all överlämna ärendet till salabostäder AB för anordnande av minnesplatsen på 
egen mark, samt 

all salabostäder AB ansvarar för drift och underhåll av minnes platsen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18 (19) 
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Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Bilaga KS 2014/20/1, sammanställning anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

19 {19) 


