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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Glenn Andersson (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Peter Molin (M) 

Bo Kihlström (S) ersätter Per-Olov Rapp (S) 
Christer Eriksson (C) ersätter Carola Gunnarsson (C) 

Lars Alderfors (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Inger Lindström, controller 
Mårten Dignell, ekonomichef 
Per Skog, utredare 
Kirsi Kirpislidis, kvalitetshandläggare 
Lisa Granström, tf chefför tekniska kontoret 
Monika Sohlman, VA-ingenjör 
Sofia Elrud, planarkitekt 
)iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (16) 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Innehållsförteckning 
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Utdragsbestyrkande 

3{16) 



§ 257 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning november 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/48/8, uppföljning 

Dnr 2014/254 

Controller Inger Lindström föredrar ärendet. Ekonomichef Mårten Dignell deltar vid 
ärendets behandling. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

4 {16) 



§ 258 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Dnr 2014/1224 

Redovisning om hälsan i Sala kommun 2014; information 

INLEDNING 
Kompetenscentrum för Hälsa drivs av Landstinget med uppdrag att samla och 
analysera information om hälsolägen i Västmanland. Underlag för hälsodata är 
undersökningarna Liv och Hälsa Ung och Hälsa på lika villkor (vuxna), som Sala 
kommun medverkar i. Kompetenscentrum har nu lämnat ut en sammanställning för 
senaste undersökningen av Liv och Hälsa Ung för länet och kommunerna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/247/1, redovisning 

Utredare Per Skog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att notera redovisningen, samt 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera redovisningen, samt 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret 

,20NI2S 
Utdragsbestyrkande 

s (16) 



§ 259 

Justerandes sign 

V·) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Dnr 2014/554 

Förslag till Äldreplan 2015-2021 för Sala kommun; information 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 20143-06-04, § 164, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att tillsammans med förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer 
och politiska partier ta fram en äldreplan för perioden 2015-2021. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/248/1, förslag till Äldreplan 

Utredare Per Skog föredrar ärendet. Kvalitetshandläggare Kirsi Kirpislidis deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till demokratiberedningen och kommunstyrelsens förvaltning att genom
föra det planerade dialogmötet med allmänheten, samt 
att i övrigt notera informationen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till demokratiberedningen och kommunstyrelsens förvaltning att genom
föra det planerade dialogmötet med allmänheten, samt 

att i övrigt notera informationen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6 (16) 



§ 260 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Dnr 2014/1098 

Remiss från Trafikverket om Funktionellt prioriterat vägnät 

INLEDNING 
Trafikverket har givit Sala kommun möjlighet att yttra sig över Trafikverkets arbete 
med funktionellt prioriterat vägnät. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2014/255/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/256/2, remiss 

Lisa Granströ m, tf chef för tekniska kontoret, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Trafikverket och Länsstyrelsen i Västmanlands län yttra sig i enlighet med 
förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/255/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Trafikverket och Länsstyrelsen i Västmanlands län yttra sig i enlighet med 
förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/255/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7 {16) 



§ 261 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Dnr 2014/1188 

Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter 
vid onormal vattenförbrukning 

INLEDNING 
Branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar nya förslag gällande 
restitutioner, vilka de nya riktlinjerna grundas på. Förvaltningens förslag är en 
revidering av de befintliga riktlinjerna och de nya föreslagna riktlinjerna innebär 
att mängden vatten som fastighetsägaren blir tvungen att betala för ett dolt läckage 
blir lägre. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/249/1, missiv 
Bilaga KS 2014/249/2, reviderade riktlinjer 

VA-ingenjör Monika Sohlman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid 
onormal vattenförbrukning, Bilaga KS 2014/249/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för restitution/reduktion av vatten- och avloppsavgifter vid 
onormal vattenförbrukning, Bilaga KS 2014/249/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

8 (16) 



§ 262 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Dnr 2014/1106 

Inrättande av funktionen Tjänsteman i Beredskap vid Sala 
kommun 

INLEDNING 
Sala kommun föreslås inrätta en funktion som Tjänsteman i Beredskap (TiB) vid 
Sala kommun, som ett led i kommunens krisledningsorganisation. Denna funktion 
tar vid efter den tillfälliga TiB som kommunchefen inrättade temporärt i samband 
med skogsbranden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2014-11-11, för 
framtagande av ett förslag bättre anpassat för Sala kommuns lokala förutsättningar. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/225/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
beredskapssamordnaren 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att i enlighet med förvaltningens skrivelse, Reviderad Bilaga KS 2014/225/1, inrätta 
en funktion som Tjänsteman i Beredskap (TiB), 
att uppdra till kommunchefen att leda och bemanna TiB-funktionen, samt 
att frågan om ersättning överlämnas till arbetsgivarutskottet 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med förvaltningens skrivelse, Reviderad Bilaga KS 2014/225/1, inrätta 
en funktion som Tjänsteman i Beredskap (TiB), 

att uppdra till kommunchefen att leda och bemanna TiE-funktionen, samt 

att frågan om ersättning överlämnas till arbetsgivarutskottet 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (16) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 263 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Dnr2014/990 

Detaljplan för fastigheten Rådmannen 6; beslut om granskning 

INLEDNING 
1914 års stadsplan är mycket generell och den beskriver inte bebyggelsens even
tuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Syftet med att upprätta en ny 
deltaljplan för fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtid utveckling och 
markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. Kvarteret 
Rådmannen förutom fastigheten Rådmannen 6 fick ny detaljplan 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/169/3, missiv 
Bilaga KS 2014/169/4, granskningshandlingar 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att sända ut detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 till granskning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att sända ut detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 till granskning. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 

{!fl ii/ 12 IS 
Utdragsbestyrkande 

10 (16) 



§ 264 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare 

INLEDNING 

Dnr 2014/1199 

Förslag från kommunstyrelsens förvaltning om att kommunfullmäktiges nya 
ordförande Elisabet Pettersson förordnas som ny vigselförrättare. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/250/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att hemställa att Länsstyrelsen beslutar förordna Elisabet Pettersson 
600814- ----,som borgerlig vigselförrättare. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att hemställa att Länsstyrelsen beslutar förordna Elisabet Pettersson 
600814-----, som borgerlig vigselförrättare. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (16) 



§ 265 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Dnr 2014/904 

Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på 
Särskogsleden 

INLEDNING 
Emil Andersson (S) och Ulrika Spåreho (S) inkom den 14 augusti 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun utreder möjligheten 
att begränsa fordonshöjden på Sörskogsleden i enlighet med motionens förslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/251/1. svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/251/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/251/3, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

12 (16) 



§ 266 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

D nr 2014/812 

Svar på motion om betygsgrundande studier i samband med 
sommarskola 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska undersöka 
möjligheterna till sommarskola kombinerat med lämpliga praktiska sommar
aktiviteter, och att utreda möjligheten till betyg i ämnen som går att koppla till 
aktiviteter som kan erbjudas sommarlediga ungdomar som behöver nå kunskaps
målen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/252/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/252/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/252/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/252/4, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

13 (16) 



§ 267 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Svar på motion om mer idrott i skolan 

INLEDNING 

Dnr 2014/885 

Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom (FP) inkom den 5 augusti 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Salas elever ska vara garanterade 
minst tre timmars idrott i veckan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/253/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/253/2, yttrande från bildnings-och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/253/3, motion 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

14 (16) 
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§ 268 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

D nr 2014/1090 

Information om ändrat datum för kommunstyrelsens arbetsgivar
utskott i januari 2015 

INLEDNING 
Arbetsgivarutskottets sammanträde den 8 januari 2015 föreslås flyttas till den 20 
januari 2015. 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att arbetsgivarutskottets sammanträdesdatum i januari 2015 ändras till den 20 
januari 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att arbetsgivarutskottets sammanträdesdatum i januari 2015 ändras till den 20 
januari 2015. 

Utdrag 

kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 

Utdragsbestyrkande 

15 (16) 



§ 269 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-15 

Bilaga KS 2014/254/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

16 {16) 
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