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SALA 
KOMMUN 

§ 236 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista: 

Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Sala 
kommun 2015. 

Utdragsbestyrkande 

4 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ 237 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROTO KOLL 
lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

D nr 

Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar Sala kommun 2015; information 

Beredning 
Verksamhetschef Mauro Pliscovaz samt Maria Boman, enhetschef på Fyrklövern, 
vård- och omsorgsförvaltningen, informerar. Förvaltningsekonom Helena Tengbert 
deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut, samt 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

5 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ 238 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
lEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning oktober 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/48/7, uppföljning 

Dnr 2014/254 

Ekonomichef Lennart Björk föredrar aktuell resultaträkning. Kommunchef Jenny 
N olhage, förvaltningschef J uneAnn Wincent, förvaltningsekonom Helena Tengbert, 
samt ekonomichef Mårten Dignell deltar vid ärendets behandling. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

ekonomikontoret 

13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 239 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

INLEDNING 

Dnr 2014/1084 

Kulturskolan tillämpar idag den tidigare musikskolans avgifter och tillämpnings
föreskrifter. Dessa är från 2004. Då verksamheten har utvecklats och begreppen 
förändrats, så behöver avgiftssystemet uppdateras. Barn-och utbildningsnämnden 
har 2014-10-14, § 82, godkänt förslag om nya avgifter och tillämpningsföreskrifter 
och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/228/1, BLN § 82 med yttrande 

FörvaltningschefJuneAnn Wincent föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
illt, i enlighet med Bilaga KS 2014/228/1, fastställa nya avgifter och tillämp
ningsföreskrifter för Kulturskolan, att gälla från och med 1 januari 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

illt i enlighet med Bilaga KS 2014/228/1, fastställa nya avgifter och tillämp
ningsföreskrifter för Kulturskolan, att gälla från och med 1 januari 2015. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 240 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/470 

Detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4; beslut om antagande 

INLEDNING 
Planområdet omfattar del av stadsparken, samt angränsande del av Ekebygatan. 
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra delen av parken, i 
anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna innebär omgestaltning av Ekeby
gatan, möjlighet att uppföra en större servicebyggnad, nya parkeringsplatser med 
mera. Planen har varit ute på granskning och överlämnas nu för antagande. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/157/2, missiv med antagandehandlingar 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Märta Alsen deltar vid ärendets behand
ling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

8(24) 



SALA 
KOMMUN 

§ 241 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/1009 

Revisionsrapport- Styrning och kontroll över kommunens ED
projekt 

INLEDNING 
Revisionen har granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll över EV
finansierade projekt. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/231/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/231/2, revisionsrapport 
Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsens för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ 242 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Verksamhetsbidrag för 2015 till Arkiv Västmanland 

INLEDNING 

Dnr 2014/1135 

Arkiv Västmanland ansöker hos Sala kommun om ett verksamhetsbidrag om 25.000 
kronor för verksamhetsåret 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/232/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 25.000 kronor för 
verksamhetsåret 2015, att täckas inom kommunstyrelsens budgetram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 25.000 kronor för 
verksamhetsåret 2015, att täckas inom kommunstyrelsens budgetram. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

10 (24) 



§ 243 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/1080 

Förslag till regional cykelstrategi i Västmanland; yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens förslag till 
Cykelinfrastruktur i Västmanland, "Regional Cykelstrategi på kort och lång 
sikt". 

Beredning 
Bilaga KS 2014/230/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/230/2, Länsstyrelsens förslag till Cykelstrategi 

Kontorschef Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun är positiv till framtagande av en länsövergripande cykelstrategi 
och dess hälso-och miljöfrämjande möjligheter, samt 
att i övrigt avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, 
Bilaga KS 2014/230/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun är positiv till framtagande av en länsövergripande cykelstrategi 
och dess hälso-och miljöfrämjande möjligheter, samt 

att i övrigt avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, 
Bilaga KS 2014/230/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 244 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/820 

Trafiksituationen kring skolor och förskolor med förslag till åt
gärder, samt erfarenheter och konsekvenser av nya skolskjuts
organisationen när det gäller barns säkerhet i trafiken; redo
visningar 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen gav 2014-09-11, § 147, tekniska kontoret i uppdrag att genom
föra en undersökning kring trafiksituationen vid skolor och förskolor i Sala 
kommun, samt att till kommunstyrelsen presentera en sammanställning och redo
visning av inkomna synpunkter och eventuella åtgärder. I samma paragraf gavs även 
ett uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att redovisa erfarenheter och konsekven
ser av Sala kommuns nya skolskjutsorganisation när det gäller barns säkerhet i tra
fiken. Redovisningar presenteras nu från de bägge kontoret. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/147/2, redovisning från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/147/3, redovisning från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 

Tf chef för tekniska kontoret Lisa Granström och transportstrateg Kristina Eriksson 
föredrar sina respektive redovisningar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna tekniska kontorets redovisning och föreslagna åtgärder, 
att uppdra till tekniska kontoret att begära in svar senast 2015-01-31 på tidigare 
utskickad enkät från de skolor /förskolor som ej besvarat enkäten, och komplettera 
med utskick av enkät till de förskolor som drivs i privat regi, samt 
att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning och lägga den till 
handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna tekniska kontorets redovisning och föreslagna åtgärder, 

att uppdra till tekniska kontoret att begära in svar senast 2015-01-31 på tidigare 
utskickad enkät från de skolor /förskolor som ej besvarat enkäten, och komplettera 
med utskick av enkät till de förskolor som drivs i privat regi, samt 

att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning och lägga den till 
handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 245 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Åtgärdsutredning, Sala Silvergruva och Pråmån 

INLEDNING 

Dnr 2013/91 

Sala kommun har agerat huvudman för genomförande av en åtgärdsutredning och 
riskvärdering för de föroreningar som finns vid Sala Silvergruva och Pråmån. Åt
gärdsutredningen har tagit fram förslag på åtgärder för att minska de risker som 
konstaterats på området i tidigare studier. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/143/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/143/4, åtgärdsutredning 
Bilaga KS 2014/143/5, riskvärdering 
Reviderad Bilaga KS 2014/143/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret 

Konsult Henrik Eriksson, Golder Associates AB, föredrar ärendet. Miljöingenjör 
Jenny Sivars deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för fortsatta arbeten avseende 
åtgärder inom Sala Silvergruva och Pråmån, 
att Sala kommun ansöker om medel från Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, som 
på sikt syftar till att vidta åtgärder i enlighet med förvaltningens skrivelse, 
Reviderad Bilaga KS 2014/143/3 samt Bilaga KS 2014/143/4-5. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för fortsatta arbeten avseende 
åtgärder inom Sala Silvergruva och Pråmån, 

att kommunen ansöker om medel från Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, som på 
sikt syftar till att vidta åtgärder i enlighet med förvaltningens skrivelse, Reviderad 
Bilaga KS 2014/143/3 samt Bilaga KS 2014/143/4-5. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 246 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/349 

Fortsatt deltagande i projektet Mälaren- en sjö för miljoner 
(MER) 

INLEDNING 
Sala kommun har medverkat i etapp 1 i projektet Mälaren - en sjö för miljoner. 
Denna etapp löper ut 2014. En förfrågan har inkommit till kommunen om fortsatt 
deltagande i etapp 2 i projektet, som sträcker sig från 2015 och löpande till2021 
eller till dess att kommunen beslutar att gå ur projektet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/229/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/229/2, skrivelse från Mälarens Vattenvårdsförbund 

Miljöingenjör Jenny Sivars föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun även fortsättningsvis deltar i samverkansprojektet Mälaren en sjö 
för miljoner (MER), 
att bidra med 20.000 kronor per år under perioden 2015-2021 till projektet, att 
täckas inom kommunstyrelsens budgetram, 
att uppdra till tekniska kontoret att vara huvudansvarig för projektdeltagande och 
att utse kommunens kontaktperson, samt 
att meddela Mälarens Vattenvårdsförbund att två ledamöter kommer att utses 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2015 till kommunens vatten
politiker. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun även fortsättningsvis deltar i samverkansprojektet Mälaren en sjö 
för miljoner (MER), 

att bidra med 20.000 kronor per år under perioden 2015-2021 till projektet, att 
täckas inom kommunstyrelsens budgetram, 

att uppdra till tekniska kontoret att vara huvudansvarig för projektdeltagande och 
att utse kommunens kontaktperson, samt 

att meddela Mälarens Vattenvårdsförbund att två ledamöter kommer att utses 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2015 till kommunens vatten
politiker. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 247 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/429 

Förslag om samlad förvaltningsorganisation utifrån kommunfull
mäktiges beslut om politisk organisation 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte i september 2013 en parlamentariskt sammansatt 
grupp med uppgift att genomföra en översyn av politisk organisation, förvaltnings
organisation samt arvodes-och ersättningsbestämmelser i Sala kommun för mandat
perioden 2015-2018. Den parlamentariska gruppen lämnade under våren 2014 sitt 
förslag till beslut och kommunfullmäktige antog förslaget vid sitt sammanträde 
2014-05-26. I beslutet föreslogs att förvaltningsorganisationen förändras från tre 
förvaltningar- kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och 
omsorgsförvaltning - till en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 
Kommunens förvaltningar har därefter arbetat med att förbereda organisationen 
för verkställighet från och med 2015-01-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/106/5, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 201/106/5, kommunens tre 
förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård-och 
omsorgsförvaltning, omvandlas till en enda kommunstyrelseförvaltning för Sala 
kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 201/106/5, kommunens tre 
förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård-och 
omsorgsförvaltning, omvandlas till en enda kommunstyrelseförvaltning för Sala 
kommun. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§ 248 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

INLEDNING 

Dnr 2014/1153 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/233/1, missiv 
Bilaga KS 2014/233/2, reviderad arbetsordning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige, Bilaga KS 2014/233/2, att gälla från 
och med den 1 januari 2015, samt 
att därmed upphävs den gamla arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta arbetsordning för kommunfullmäktige, Bilaga KS 2014/233/2, att gälla från 
och med den 1 januari 2015, samt 

att därmed upphävs den gamla arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

16 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ 249 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Reglemente för kommunstyrelsen 

INLEDNING 

Dnr 2014/1150 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för kommunstyrelsen fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/234/1, missiv 
Bilaga KS 2014/234/2, nytt reglemente 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa reglemente för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2014/234/2, att gälla från 
och med den 1 januari 2015, samt 
att därmed upphävs det gamla reglementet för kommunstyrelsen. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande, dock med följande tillägg: att det i reglementet 
läggs till följande text under rubriken Sammansättning§ 10: Bland ledamöterna 
väljer kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre 
vice ordförande. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Glenn Anderssons (S) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att fastställa reglemente för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 2014/234/2, att 
gälla från och med den 1 januari 2015, samt 

att därmed upphävs det gamla reglementet för kommunstyrelsen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 (24) 



§ 250 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Reglemente för bygg-och miljönämnden 

INLEDNING 

Dnr 2014/1151 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för bygg- och miljönämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/235/1, missiv 
Bilaga KS 2014/235/2, nytt reglemente 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa reglemente för bygg- och miljönämnden, Bilaga KS 2014/235/2, att 
gälla från och med den 1 januari 2015. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande, dock med följande tillägg: att det i reglementet 
läggs till följande text under rubriken Sammansättning§ 8: Bland ledamöterna väljer 
kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Glenn Anderssons (S) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att fastställa reglemente för bygg- och miljönämnden, Reviderad Bilaga KS 
2014/235/2, att gälla från och med den 1 januari 2015. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ 251 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

lEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2014/1154 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/236/1, missiv 
Bilaga KS 2014/236/2, nytt reglemente 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att fastställa reglemente för kultur- och fritidsnämnden, Bilaga KS 2014/236/2, att 
gälla från och med den 1 januari 2015. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande, dock med följande tillägg: att det i reglementet 
läggs till följande text under rubriken Sammansättning§ 7: Bland ledamöterna väljer 
kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Glenn Anderssons (S) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att fastställa reglemente för kultur- och fritidsnämnden, Reviderad Bilaga KS 
2014/236/2, att gälla från och med den 1 januari 2015. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

19 (24) 



§ 252 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2014/1152 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/237/1, missiv 
Bilaga KS 2014/237/2, nytt reglemente 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta reglemente för vård- och omsorgsnämnden, Bilaga KS 2014/237/2, att gälla 
från och med den 1 januari 2015, samt 
att därmed upphävs det gamla reglementet för vård- och omsorgsnämnden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta reglemente för vård- och omsorgsnämnden, Bilaga KS 2014/237/2, att gälla 
från och med den 1 januari 2015, samt 

att därmed upphävs det gamla reglementet för vård- och omsorgsnämnden. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

20 (24) 



§ 253 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Reglemente för skolnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2014/1149 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för skolnämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/238/1, missiv 
Bilaga KS 2014/238/2, nytt reglemente 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta reglemente för skolnämnden, Bilaga KS 2014/238/2, att gälla från och med 
den 1 januari 2015, samt 
att därmed upphävs det gamla reglementet för bildnings- och lärandenämnden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta reglemente för skolnämnden, Bilaga KS 2014/238/2, att gälla från och med 
den 1 januari 2015, samt 

att därmed upphävs det gamla reglementet för bildnings- och lärandenämnden. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

21 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ 254 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/1139 

Tolkningsfråga avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst 
vid deltagande i sammanträde 

INLEDNING 
Fråga har inkommit från Beatrice Björkskog (Fl) till kommunstyrelsens ordförande 
Per-Olov Rapp (S) om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ledningsutskottet be
slutade 2014-11-06 att överlämna frågan till arbetsgivarutskottet för vidare bered
ning/förtydligande i frågan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/239/1, skrivelse från Beatrice Björkskog 
Bilaga KS 2014/239/2, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att, i enlighet med förvaltningens skrivelse, ersättning för förlorad arbetsinkomst 
inte kan ges till familjemedlem för barntillsyn av egna barn i den förtroendevaldes 
familj vid den förtroendevaldes deltagande i uppdrag enligt kommunallagen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att, i enlighet med förvaltningens skrivelse, ersättning för förlorad arbetsinkomst 
inte kan ges till familjemedlem för barntillsyn av egna barn i den förtroendevaldes 
familj vid den förtroendevaldes deltagande i uppdrag enligt kommunallagen. 

Utdrag 
Beatrice Björkskog 

/;?_~~;p $1-f 1/.Ll) 
Utdragsbestyrkande 

22 {24) 



SALA 
KOMMUN 

§ 255 

Justerandes sign 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Per-Olov Rapp (S) informerar om att 

• ledningsutskottets sammq,nträde den 16 december är flyttat till den 
15 december, kl 08.30 

samt rapporterar från 

• tackceremoni den 17 november i Aran Congress Center, för de personer som 
bekämpade den stora skogsbranden i Västmanland i somras 

Jenny Nolhage rapporterar från 

• möte den 13 november om tiggarnas situation i Sala 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

23 (24) 



§ 256 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Bilaga KS 2014/240/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrka n de 

24 (24) 


