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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Ulrika Spåreho (S) 
Peter Molin (M) 

Bo Kihlström (S) 
Monica Fahrman (MP) 
Christer Eriksson (C) 

Michael PB johanssan (M) 

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

jenny Nolhage, kommunchef 

Ersätter Per-Olov Rapp (S) 
Ersätter Glenn Andersson (S) 
Ersätter Carola Gunnarsson (C) 

silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Magnus Göthelid och Hasse Eriksson, Sala Silverstaden IBK 
Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB 
Roger Nilsson, chef för kultur- och fritidskontoret 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Agneta von Schoting, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 
j uneAnn Wincent, förvaltningschef skolförvaltningen 
Inger Lindström, controller 
Marie Öhlund, förvaltningssekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 
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. Utdragsbestyrkande 
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Iii sALA r;; KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

§ 35 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

att följande ärende kompletteras på dagens föredragningslista: 

Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och nämn
der under nästa mandatperiod, 

samt 

att följande ärende utgår på dagens föredragningslista: 

Sala kommuns medverkan i intresseföreningar. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 36 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Sala Silverstaden IBK, ekonomi 

Beredning 
Magnus Göthelid och Hasse Eriksson från Sala Silverstaden IBK informerar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att föreslå Sala Silverstaden IBK att inkomma med ansökan till kommunstyrelsen 
med önskemål om ekonomiskt bidrag, 

att uppdra till kommunchef)enny Nolhage att omedelbart inleda dialog med Sala 
Silverstaden IBK samt 

att informera Sala Silverstaden IBK om att borgen inte är aktuellt enligt kommun
fullmäktiges beslut KF§ 56/2010, Riktlinjer för Sala kommuns borgensåtgan den. 

Utdrag 

Sala Silverstaden IBK, Magnus Göthelid 
jenny Nolhage 

~;c.r JJoiLf-02-t~ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB 

INLEDNING 

Dnr 2014/336 

Verksamheter i bolag som är kopplade till SHE-koncernen har förändrats med åren 
och därför har bolagsordningen setts över. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/41/1, skrivelse från Sala-Heby Energi AB. 
Bilaga KS 2014/41/2, bolagsordning. 

Kenneth Mårtensson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anta reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, bilaga KS 2014/41/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anta reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, bilaga KS 2014/41/2. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

i!.!(_,p /ZDI'j-02-/"') 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

tt-5 
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§ 38 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Dnr 2014/68 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti, salafestivalen 
den 15-16 augusti 2014; information 

INLEDNING 
Sa!a Festival Ekonomisk förening har inkommit med ansökan om 260.000 kronor 
för genomförandet av salafestivalen 2014-08-15-2014-08-16. Se även kommunsty
relsens beslut KS § 4, 2014-01-09 där föreningen har beviljats 150.000 kronor i för
lustgaranti. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/42/1, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/42/2, ansökan. 

Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 39 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Förslag till överföring av verksamhet i Västmanlands 
Samtrafikförbund till Landstinget Västmanland 

INLEDNING 

Dnr 2014/223 

Medlemmarna i Västmanlands Samtrafikförbund har tagit fram en utredning om 
eventuell överföring av verksamhet från Västmanlands Samtrafikförbund till reg
ionala kollektivtrafikmyndigheten i Landstinget Västmanland. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/43/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2014/43/2, skrivelse från Samtrafik i Västmanland. 
Bilaga KS 2014/43/3, rapport från PwC. 

Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anta utredingens förslag till avtal om Landstinget Västmanlands övertagande av 
verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta utredingens förslag till avtal om Landstinget Västmanlands övertagande av 
verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

e.cr .tD14-01- 1c1 

Utdragsbestyrkande 
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§ 40 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Kommungemensam trygghetscentral 

INLEDNING 

Dnr 2014/234 

Målbilden är att skapa en trygghetscentral i kommunen, ett nummer in för larm och 
arbetsledning. Denna central skulle hantera alla trygghetslarm. driftlarm och auto
matiska brandlarm och vara till hjälp för hemtjänsten och jourhavande personal för 
de tekniska verksamheterna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/44/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2014/43/2, skrivelse tekniska kontoret, räddningstjänsten och vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Agneta von schoting och )enny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning 
att utreda förutsättningarna för en kommungemensam trygghetscen traJ. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning 
att utreda förutsättningarna för en kommungemensam trygghetscentraL 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

1!.-'Vyl dvbl'-!-02~10 

Utdragsbestyrkande 
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§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Dnr 2014/254 

Månadsuppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

Beredning 
Handling inkommer, bilaga KS 2014/48/1, uppföljning från kommunstyrelsens för
valtning. 

Inger Lindström, Agneta von Schoting,) uneAnn Wincent och )enny Nolhage föredrar 
ärendet 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
ill;t lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

ill;t lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 

ci..Y' :J/DI·--t-o'l-r"'i 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Dnr 2014/231 

Förslag om ett Bostadspolitiskt seminarium i Sala kommun 

INLEDNING 
Förslag finns att arrangera ett bostadspolitiskt seminarium i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/46/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra ett Bostadspolitiskt seminarium i Sala kommun under våren 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra ett Bostadspolitiskt seminarium i Sala kommun under våren 2014. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

~X/y' ,;vv i '1 /o;).._ /11 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Dnr 2014/247 

Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
styrelser och nämnder under nästa mandatperiod 

INLEDNING 
Motion har inkommit från Moderaterna i Sala. Här föreslås att antalet ledamöter i 
Sala kommunfullmäktige från och med nästa mandatperiod bestäms ti1141 samt att 
en parlamentarisk utredning prövar antalledamöter i styrelse och nämnder. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/49/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 

Ulrika Spåreho föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att avslå förslaget att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från 45 ledamöter till 
41ledamöter under mandatperioden 2015-2018, samt 
att frågan om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att pröva antalledamöter 
i styrelse och nämnder anses besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

at! avslå förslaget att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från 45 ledamöter till 
41ledamöter under mandatperioden 2015-2018, samt 

att frågan om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att pröva antalledamöter 
i styrelse och nämnder anses besvarad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

I?_XJJf' ,toi'1-D1-/Cj 

Utdragsbestyrkande 
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§44 

Justerandes slgn 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Bilaga KS 2014/47/1, sammanställning av anmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

lf) 
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