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Justerandes sign 

Per-Olov Rapp (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Glenn Andersson (S), ej § 120 på grund av jäv 
Ulrika Spåreho (S) 
Carola Gunnarsson (C), ej§ 120 på grund av jäv 
Peter Molin (M) 

Bo Kihlström (S) ersätter Glenn Andersson (S) § 120 
Christer Eriksson (C) ersätter Carola Gunnarsson (C) § 120 

Bo Kihlström (S) 
Christer Eriksson (C) 
Michael PB johanssan (M) 

Lars Alderfors (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Ragge jagera (SD) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, biträdande förvaltningschef 
Fredrik Sander, projektledare VKS Vindkraft Sverige AB 
Lars Laurin, projektjurist VKS Vindkraft Sverige AB 
Thomas Siissenbach, avdelningschefVKS Vindkraft Sverige AB 
Inger Lindström, controller 
Lennart Björk, ekonomichef 
janas Köping, upphandlare 
Per Eriksson, upphandlare 
Agneta von Schoting, vård-och omsorgschef 
Mauro Pliscovaz, verksamhetschef 
Sofia Elrud, planarkitekt 
M ärta Als en, planarkitekt 
El eonare Albenius, plankonsult Tengbom 
Pelle Johansson, informatör 
j an e Allans son, personalchef 
)iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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'c"·'" SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
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""""l' : ;;;')1'· SALA 
KOMMUN 

§ 117 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Vindkraftprojektet Norrberget; lägesrapport 

INLEDNING 
Lägesrapport från VKS Vindkraft Sverige AB. 

Beredning 

Dnr 2013/98 

Fredrik Sander, projektledare, VKS Vindkraft Sverige, rapporterar om tillståndsan
sökan, samråd och informationsmöten, metod vid projektering, inventering, ljud
mätningar, MPD-processen, tidplan med mera. 

Lars Laurin, projektjurist, och Thomas Siissenbach, avdelningschef, VKS Vindkraft 
Sverige AB, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att 
ledningsutskottet beslutar 
i!lllägga lägesrapporten till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Utdrag 

VKS Vindkraft Sverige AB 

f!vt 2o;ti052! 
Utdragsbestyrkande 
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§ 118 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Sala kommuns upphandlingsfunktion 

INLEDNING 
Presentation av Sala kommuns upphandlingsfunktion. 

Beredning 

Dnr 2014/382 

Upphandlarna Jonas Köping och Per Eriksson presenterar Sala kommuns upphand
lingsfunktion. Vid presentationen redovisas bland annat fokusområdena verksam
hetsutveckling, upphandlingspolicy, marknadsföring, ekonomisk riskhantering vid 
entreprenader, beställarkompetens, kommunens säkerhetspolicy- upphandling, 
samt spendanalys. 

Controller Inger Lindström och ekonomichef Lennart Björk deltar vid ärendets be
handling. 

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 
upphandlarna 

fr p 2tJ l1 o ?Ji/ 
Utdragsbestyrkande 
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l sALA 
KOMMUN 

§ 119 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Dnr 2014/731 

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsför
bund 

INLEDNING 
Förslag till ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund, att 
gälla från och med 2015-01-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/119/1, skrivelse Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Bilaga KS 2014/19/2, ny förbundsordning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att§ 19 Tvister i förbundsordningen får ändrad lydelse enligt följande: Tvist mellan 
förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
överenskommelse, avgörasgenom skiljeförfarande enligt lagen {1999:116) om skilje
förfarande, samt 
;w; med ovanstående ändring av§ 19, anta förbundsordning för Norra Västman
lands Samordningsförbund, Bilaga KS 2014/119/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att§ 19 Tvister i förbundsordningen får ändrad lydelse enligt följande: Tvist mellan 
förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
överenskommelse, avgörasgenom skiljeförfarande enligt lagen {1999:116) om skilje
förfarande, samt 

;w; med ovanstående ändring av§ 19, anta förbundsordning för Norra Västman
lands Samordningsförbund, Bilaga KS 2014/119/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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IisAlA 
~KOMMUN 

§ 120 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Dnr 2014/733 

Årsstämma för salabostäder AB; uppdrag till röstombud 

INLEDNING 
salabostäder AB har årsstämma 2014-06-09. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/123/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Jäv 
Glenn Andersson (S) och Carola Gunnarsson (C) anmäler jäv och deltar ej i ärendets 
handläggning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till röstombudet vid salabostäder AB:s bolagsstämma 2014-06-09, under 
förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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"""""l" .. - SAlA 
KOMMUN 

§ 121 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 
INLEDNING 
Uppföljning för april2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/48/4, uppföljning 

Dnr 2014/254 

Controller Inger Lindström föredrar ärendet. Ekonomichef Lennart Björk, förvalt
ningschef Agneta von Schoting och kommunchefjenny Nolhage deltar vid ärendets 
behandling. Ekonomihandläggare Daniel Ahlin, representerar skolförvaltningen. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade 
ramar, samt 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade 
ramar, samt 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 
vård- och omsorgsnämndenjvård- och omsorgsförvaltningen 
bildnings-och lärandenämnden/skolförvaltningen 

f_xfY Jfl/11tJ52; 
Utdragsbestyrkande 
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§ 122 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDE$ PROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Dnr 2014/732 

Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av 
ensamkommande asylsökande ungdomar 

INLEDING 
Tecknande av avtal med Migrationsverket gällande mottagande av flyktingar om 
60stycken under 2014 samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdo
mar om 7 platser. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/117/1, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/117/2, VON§ 66 

VerksamhetschefMauro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar, 
att avtalet med Migrationsverket utformas på så sätt att platser för barn och ung
domar trappas upp successivt vilket innebär att Sala kommun, utöver de 3 platser 
kommunen redan idag håller, 2 platser är tillgängliga från och med den 
1 september 2014, 1 plats är tillgänglig från och med den 1 oktober 2014 och från 
och med den 1 december 2014 är samtliga 7 platser tillgängliga, samt 
att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av flyktingar om 60 
stycken under 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar, 

att avtalet med Migrationsverket utformas på så sätt att platser för barn och ung
domar trappas upp successivt vilket innebär att Sala kommun, utöver de 3 platser 
kommunen redan idag håller, 2 platser är tillgängliga från och med den 
1 september 2014, 1 plats är tillgänglig från och med den 1 oktober 2014 och från 
och med den 1 december 2014 är samtliga 7 platser tillgängliga, samt 

att teckna avtal med Migrationsverket gällande mottagande av flyktingar om 60 
stycken under 2014. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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I'SALA 
KOMMUN 

§ 123 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Dnr 2014/517 

Socialdepartementets remiss Delbetänkandet Boende utanför det 
egna hemmet- planeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3) 

INLEDNING 
Förslag med syftet att stärka barnperspektivet och rättssäkerheten för barn och 
unga samt olika placeringsalternativ för barn och unga. Förslagen ska svara mot 
barn och ungas skiftande behov, säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i 
verksamheten och tillgodose barn och ungas behov av skydd. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/118/1, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/118/2, VON§ 57 

Verksamhetschef M aura Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Socialdepartementet yttra sig i enlighet med vård- och omsorgsförvalt
ningens förslag, Bilaga KS 2014/118/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Socialdepartementet yttra sig i enlighet med vård- och omsorgsförvalt
ningens förslag, Bilaga KS 2014/118/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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\OJI"'-"" . ·'"'·' SALA 
KOMMUN 

§ 124 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Dnr 2014/535 

Ändring av detaljplan för Lodjuret, Ängshagen: antagande 

INLEDNING 
Kvarteret Lodjuret är en del av bostadsområdet Ängshagen, beläget i den södra de
len av Sala. Ändringen av detaljplanen innebär att gällande plan fortsätter att gälla, 
men att ändringar görs i planbestämmelserna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/68/2, antagandehandlingar (enkelt planförfarandel 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Planarkitekt Märta Alsen deltar vid ären
dets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta ändrad detaljplan för Lodjuret, Ängshagen, Sala kommun, Västmanlands län. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta ändrad detaljplan för Lodjuret, Ängshagen, Sala kommun, Västmanlands län. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11{26) 



MSALA 
~KOMMUN 

§ 125 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Dnr 2014/390 

Detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11; 
antagande 

INLEDNING 
Planområdet, som omfattar kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, ligger i 
centrala Sala, ett par kvarter väster om Stora Torget. Syftet med detaljplanen är att 
ändra användningen för fastigheten Kaplanen l frånA-allmänt ändamål- till BCD
bostads-, centrum- och vårdändamåL 

Beredning 
Bilaga KS 2014/69/2, antagandehandlingar (normalt planförfarande) 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Planarkitekt Märta Alsen deltar vid ären
dets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anta detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av Kristina 4:11, Sala kommun, 
Västmanlands län. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med ändringsyrkandet 
att egenskapsbestämmelsen om att byggnad ej får uppföras på den del av fastighet
en markerad med ett raster med prickar ersätts med en bestämmelse om att marken 
får förses med enklare byggnader, till exempel växthus och uthus. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Peter Molins ändringsyrkan de. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att egenskapsbestämmelsen om att byggnad ej får uppföras på den del av fastighet
en markerad med ett raster med prickar ersätts med en bestämmelse om att marken 
får förses med enklare byggnader, till exempel växthus och uthus, samt 

att med ovanstående ändring, anta detaljplan för kvarteret Kaplanen samt del av 
Kristina 4:11, Sala kommun, Västmanlands län. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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ii sALA 
~KOMMUN 

§ 126 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Detaljplan för Evelund; programsamråd 

INLEDNING 

Dnr 2014/424 

Planprogrammet för Evelund syftar till att utreda området runt trafikplatsen och 
hur det kan utformas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/120/1, samrådshandlingar 

Plankonsult Eleonore Albenius, Tengbom, föredrar ärendet. Planarkitekterna Sofia 
Elrud och M ärta Alsen deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att sända ut program för Evelund på samråd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att sända ut program för Evelund på samråd. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

[Yp J/JNOS21 
Utdragsbestyrkande 
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~ •.... ..... SALA 
KOMMUN 

§ 127 

Justerandes sign 

Riktlinje för sala.se 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Dnr 2014/730 

2014-01-27 antog kommunfullmäktige Digital agenda med e-strategiskt program för 
Sala kommun 2014-2016, Reviderad Bilaga KS 2013/252/2. 

Det antagna programmet bygger på den förutsättningen att kommunstyrelsen i sin 
tur antar ett handlingsprogram och ett antal riktlinjer för det fortsatta arbetet med 
den digitala agendan för Sala kommun. Däri ingår Riktlinje för sala.se. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/121/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkon
toret 
Bilaga KS 2014/121/2, Riktlinje för sala.se 

Biträdande förvaltningschef Silvana Enelo-janssan och informatör Pelle Johansson 
föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinje för Sala.se, Bilaga KS 2014/121/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinje för Sala.se, Bilaga KS 2014/121/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 128 

Justerandes sign 

Innovationsstrategi 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Förslag tillinnovationsstrategi för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/122/1, Innovationsstrategi 

Personalchef jan e Allansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Innovationsstrategi för Sala kommun, Bilaga KS 2014/122/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta Innovationsstrategi för Sala kommun, Bilaga KS 2014/122/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

15 (26) 

Dnr 2013/133 



M sALA 
~KOMMUN 

§ 129 Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Bilaga KS 2014/124/1, sammanställning av anmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

l Utdragsbestyrkande 
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§ 130 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

strategisk plan 2015-2017 för Sala kommun 
Beredning 
Handling inkommer från kommunstyrelsens ordförande, 

Dnr 2014/751 

Bilaga KS 2014/125/1, Socialdemokraternas förslag till Budget 2015 och Verksam
hetsplan 2016-2017. 
Bilaga KS 2014/125/2, resultaträkning 

Controller Inger Lindström och ekonomichef Lennart Björk deltar vid ärendets be
handling. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar Socialdemokraternas förslag till Budget 2015 och Verk
samhetsplan 2016-2017. Alla yrkanden läggs med hänvisning till detta förslag, 
Bilaga KS 2014/125/1. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas i protokollet att Alliansen lägger sitt yrkande vid kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning år 2015 fastställs till224.386 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2016 
fastställs till 224.779 tkr och år 2017 till 226.844 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning år 2015 fastställs till224.386 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2016 
fastställs till224.779 tkr och år 2017 till226.844 tkr. 

Kommunstyrelsen /kommunstyrelsens förvaltning. investeringsbudget /plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, medbor
garkontoret, år 2015 fastställs till3.375 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

Z014-05-19 

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgar kontoret, år Z016 
fastställs tillZ.775 tkr och år Z017 tillZ.775 tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, kultur
och fritidskontoret, år Z015 fastställs tillZOO tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, 
år Z016 fastställs tillZOO tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, samhälls
byggnadskontoret, år Z015 fastställs till Z.300 tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, 
år Z016 fastställs till-4.700 tkr och år Z017 till-3.700 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2016 fastställs till150 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk ser
vice Z015 till5.100 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoretjteknisk service 2016 fastställs till8.610 
tkr och 2017 till5.6 70 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
gator och vägar Z015 till11.300 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2016 fast
ställs till6.000 tkr och 2017 till35.ZOO tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
el-laddningsstationer 2015 till 50 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunalael-laddningsstationer 2016 
fastställs till 50 tkr och Z017 till 50 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/cykelvägar 
SORF Z015 till1.500 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/cykelvägar SORF 2016 fastställs till1.500 
tkr och 2017 tilll.500 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverk
samhet 2015 till8.500 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2016 fastställs till 7.050 
tkr och 2017 till 3.300 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans vat
tensystem Z015 till4.000 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/vattenför
sörjning 2015 till 700 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/vattenförsörjning 2016 fastställs till 
2. 700 tkr och Z017 till1.350 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-ledningar 
2015 till 25.000 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/VA-ledningar 2016 fastställs till17.300 
tkr och 2017 till19.800 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/reningsverk 
2015 tilll.300 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/reningsverk Z016 fastställs till5.300 tkr 
och Z017 till1.000 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 
2015 till475 tkr, 
att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2016 fastställs till150 tkr och 
2017 till150 tkr, 
att fastställa investeringsbudgetens anslag för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 
2015 till 79.420 tkr, samt 
att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2016 fastställs till 
114.300 tkr och 2017 till123.420 tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2015 fastställs till 
626 tkr, samt 
att investeringsplan för räddningstjänsten år 2016 fastställs till4.668 tkr och år 
2017 till3.130 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, medbor
garkontoret, år 2015 fastställs till3.375 tkr, 

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2016 
fastställs ti112.775 tkr och år 2017 till2.775 tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, kultur
och fritidskontoret, år 2015 fastställs till 200 tkr, 

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, 
år 2016 fastställs tillZOO tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, samhälls
byggnadskontoret, år 2015 fastställs till 2.300 tkr, 

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, 
år 2016 fastställs till-4.700 tkr och år 2017 till-3.700 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2016 fastställs till150 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk ser
vice 2015 ti115.100 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/teknisk service 2016 fastställs till8.610 
tkr och 2017 till5.670 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
gator och vägar 2015 till11.300 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2016 fast
ställs till 6.000 tkr och 2017 till 35.200 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
el-laddningsstationer 2015 till 50 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunalael-laddningsstationer 2016 
fastställs till 50 tkr och 2017 till 50 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/cykelvägar 
SORF 2015 till1.500 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/cykelvägar SORF 2016 fastställs till1.500 
tkr och 2017 till1.500 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverk
samhet 2015 till8.500 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2016 fastställs till 7.050 
tkr och 2017 till3.300 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans vat
tensystem 2015 till4.000 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/vattenför
sörjning 2015 till 700 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/vattenförsörjning 2016 fastställs till 
2.700 tkr och 2017 till1.350 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-ledningar 
2015 till25.000 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/VA-ledningar 2016 fastställs till17.300 
tkr och 2017 till19.800 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/reningsverk 
2015 till1.300 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/reningsverk 2016 fastställs till 5.300 tkr 
och 2017 tilll.OOO tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 
2015 till475 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2016 fastställs till150 tkr och 
2017 till150 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens anslag för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 
2015 till 79.420 tkr, samt 

att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2016 fastställs till 
114.300 tkr och 2017 till123.420 tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2015 fastställs till 
626 tkr, samt 

att investeringsplan för räddningstjänsten år 2016 fastställs till4.668 tkr och år 
2017 till3.130 tkr. 

Överförmyndaren, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs 
till 3.233 tkr, samt 
att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2016 fastställs till 
3.233 tkr och år 2017 till3.233 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs 
ti113.233 tkr, samt 

att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2016 fastställs till 
3.233 tkr och år 2017 till 3.233 tkr. 

Revision. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2015 fastställs till 845 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2016 fastställs till795 tkr och år 2017 till 
795 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2015 fastställs till 845 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisionen år 2016 fastställs till 795 tkr och år 2017 till 
795 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs 
till 4 71.649 tkr, samt 
att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till 
474.227 tkr och år 2017 till 479.571 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs 
till 4 71.649 tkr, samt 

att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till 
474.227 tkr och år 2017 till 479.571 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden 
år 2015 till 4.000 tkr, samt 
att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till 4.800 
tkr och år 2017 till 5.250 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden 
år 2015 till 4.000 tkr, samt 

Utdragsbestyrkande 
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LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till4.800 
tkr och år 2017 till5.250 tkr. 

Vård- och omsorgsnämn d. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 
442.924 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till443.907 
tkr och år 2017 till450.250 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

;m_driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 
442.924 tkr, samt 

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till443. 907 
tkr och år 2017 till450.250 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
m fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 
2015 till3.001 tkr, samt 
m investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2016 fastställs till 
2.801 tkr och för år 2017 till3.001 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 
2015 till3.001 tkr, samt 

m investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2016 fastställs till 
2.801 tkr och för år 2017 till3.001 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.500 tkr 
ur eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.500 tkr 
ur eget kapital. 

Upplåning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015, samt 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kom
munens skulder under år 2015 med totalt 81.2 mkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015, samt 

att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kom
munens skulder under år 2015 med totalt 81.2 mkr. 

Utdebitering 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till22.31 för år 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-05-19 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa utdebiteringen ti1122.31 för år 2015. 

De kommunala bolagen 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 
1 o/o på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Ifall fastig
hetsbolaget upphör före 2015-01-01 utgår avkastningskravet Avkastning samt 
räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska samman
lagt uppgå till 5.250 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 

1 o/o på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Ifall fastig
hetsbolaget upphör före 2015-01-01 utgår avkastningskravet Avkastning samt 
räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska samman
lagt uppgå till 5.250 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

Anslagsbindning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att för 2015 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltnings
nivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att för 2015 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltnings
nivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

Finansiellt mål 

Styrelse och nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad intäktsfinansie
ring av sina verksamheter. Undantag kan medges för större investeringsobjekt. 

l Utdragsbestyrkande 
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strategisk plan 2015-2017 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till strate
gisk plan 2015-2017, enlighet med Bilaga KS 2013/125/1, 
att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun en
ligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett lång
siktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.", samt 
att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, 
Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strate
gisk plan 2015-2017, i enlighet med Bilaga KS 2014/125/1, 

att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun en
ligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett lång
siktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." samt 

att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, 
Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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ANSLAGSBINDNINGSNIV Å 
DRIFTBUDGET 2015 

Anslagen för 2015 binds netto enligt nedanstående förteckning 

VERKSAMHET 

Kommunstyrelse 
Revision 
Överförmyndaren 
Bildnings- och lärandenämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

ANSLAGSBINDNING 

x 
x 
x 
x 
x 

Bilaga l 



ANSLAGSBINDNINGSNIV Å 
INVESTERINGSBUDGET 2015 

Anslagen för 2015 binds netto enligt nedanstående förteckning 

VERKSAMHET 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Räddnings~änst 

Administration 
Kart1\1ätenbet 
Teknisk service 
Gata och vägar 
Parkverksambet 
V A-verksamhet 
Gruvans vattensystem 
Lokalförvaltarna 

ANSLAGSBINDNING 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Investeringar i fastigheter binds på objektsnivå 
Bildnings- och lärandenämnd X 
Vård- och omsorgsnämnd X 

Bilaga 2 


