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ii sALA it;11 KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

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

Christer Eriksson (C) ersätter Hanna Westman (SBÄ), ej§ l på grund av jäv 
Fredrik Larsson (M) ersätter Christer Eriksson (C), §l 

Fredrik Larsson (M) 
Magnus Edman (SD) 
Camilla Runerås (S) 
Bo Kihlström (S) 

Lars Alderfors (FP) 
Johanna Ritvadatter (V) 
Sarah Svensson (Fl) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret 
Lena Steffner, planchef 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Åsa Eriksson, enhetschef 
Agneta von Schoting, socialchef 
Jane Allansson, personalchef 
Göran Cederholm, räddningschef 
Anders Johansson, samhällsplanerare 
Jill Roas, kommunsekreterare 

l Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Innehållsförteckning 
§ 1 Ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning för Sala-Heby Energi AB samt bolagsordningar för Sala-Heby 

Energi Elnät AB och Heby-Sala Bioenergiutveckling AB.. . ................ ............................... . 4-5 

§ 2 Ansökan från salaortens Ryttarförening (SORF) om bidrag till renovering av stalltak och klocktorn ............... 6 
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........................ 8 

§ 5 Om byggnation av två fastigheter, för flexibelt användande inom bland annat vård och omsorg samt 
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Nya avgifter för vård och omsorg 2015. 
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M sALA 
~KOMMUN 

§1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Dnr 2015/38 

Ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning för Sala-Heby 
Energi AB samt bolagsordningar för Sala-H e by Energi El nät AB 
och Heby-Sala Bioenergiutveckling AB 

INLEDNING 
De gemensamma ägarmötena för Sala och H e by kommuner har under 2014 disku
terat ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordningar och därefter arbetat fram 
förslag till reviderade handlingar. 

Jäv 
Christer Eriksson (C) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/1/1, missiv 
Bilaga KS 2015/1/2, ägardirektiv 
Bilaga KS 2015/1/3, konsortialavtal 
Bilaga KS 2015/1/4, bolagsordning SHE AB 
Bilaga KS 2015/1/5, bolagsordning SHE Elnät AB 
Bilaga KS 2015/1/6, bolagsordning HESAB (Heby-Sala Bioenergiutveckling AB) 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anta förslag till Ägardirektiv och verksamhet i enlighet med Bilaga KS 2015/1/2, 
att anta förslag till Konsortialavtal mellan Sala kommun och H e by kommun i enlig
het med Bilaga KS 2015/1/3, 
att kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna konsortialavtalet, 
att anta förslag till Bolagsordning för Sala-Heby Energi AB i enlighet med 
Bilaga KS 2015/1/4, 
att anta förslag till Bolagsordning för Sala-Heby Energi Elnät AB i enlighet med Bi
laga KS 2015/1/5, samt 
att anta förslag till Bolagsordning för Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB i enlighet 
med Bilaga KS 2015/1/6. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta förslag till Ägardirektiv och verksamhet i enlighet med Bilaga KS 2015/1/2, 

att anta förslag till Konsortialavtal mellan Sala kommun och H e by kommun i enlig
het med Bilaga KS 2015/1/3, 

att kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna konsortial-avtalet, 

l Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

att anta förslag till Bolagsordning för Sala-Heby Energi AB i enlighet med 
Bilaga KS 2015/1/4, 

att anta förslag till Bolagsordning för Sala-Heby Energi Elnät AB i enlighet med Bi
laga KS 2015/1/5, samt 

att anta förslag till Bolagsordning för Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB i enlighet 
med Bilaga KS 2015/1/6. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§2 

Justera es sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Dnr 2014/220 

Ansökan från salaortens Ryttarförening (SORF) om bidrag till 
renovering av stalltak och klocktorn 

INLEDNING 
Ansökan från SORF om bidrag om 300.000 kronor till renovering av stalltak och 
klocktorn. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/8/1, skrivelse från SORF 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ansökan från salaortens Ryttarförening till kultur- och fritids
nämnden för handläggning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ansökan från salaortens Ryttarförening till kultur- och fritids
nämnden för handläggning. 

Utdrag 

kultur- och fritidsnämnden 
P: -<."el /_/f(}/ .v 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Dnr 2014/262 

Ekonomiskt bidrag till Sala Silverstaden IBK; redovisning 

INLEDNING 
Redovisning/uppföljning från Kultur och fritid av kommunstyrelsens beslut 2014-
03-13, § 45, med uppmaning om uppdelning av verksamheten i två delar senior re
spektive barnjungdomjjunior, med två styrelser, samt att få en redovisning av in
nebandyklubbens ekonomi. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/10/1, yttrande från Kultur och fritid 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kultur och fritid 
e.:,;p o2/)'/?-012./ 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Översiktsplan för Sala kommun; redovisning 

INLEDNING 

Dnr 2014/14 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-13, § 44, att en aktualisering av den heltäck
ande översiktsplanen för Sala kommun ska påbörjas. Aktuellt beslut omfattar fram
tagande av samrådshandling. Samrådshandlingen ska innehålla markanvändnings
karta och riktlinjer som visar kommunens viljeinriktning. Arbetet med samråds
handlingen sker i en tjänstemannaorganisation och förankras kontinuerligt i en poli
tisk styrgrupp. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/2/1, missiv 
Bilaga KS 2015/2/2, underlag för beslut om fortsatt uppdrag 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Planchef Lena Steffner deltar vid ärendets 
behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, planering och utveckling, att fortsätta 
arbeta med att ta fram nödvändiga underlag och en samrådshandling för en ny över
siktsplan för Sala kommun, med förankring i en politisk styrgrupp, samt 
att utse kommunstyrelsens ledningsutskott till politisk styrgrupp för översikts
planearbetet 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, planering och utveckling, att fortsätta 
arbeta med att ta fram nödvändiga underlag och en samrådshandling för en ny över
siktsplan för Sala kommun, med förankring i en politisk styrgrupp, samt 

att utse kommunstyrelsens ledningsutskott till politisk styrgrupp för översikts
planearbetet 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
planering och utveckling 

E'xp :ZOSO!~"I 

Utdragsbestyrkande 
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l sALA 
KOMMUN 

§5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

D nr 2014/1185 

Orobyggnation av två fastigheter, för flexibelt användande inom 
bland annat vård och omsorg samt skola/förskola 

INLEDNING 
Ombyggnad av fastigheten Kristina 4:4, Tränggatan 10-12 samt fastigheten V er
dan di 17, Klövervägen 20. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/2015/1/1, skrivelse från tekniska kontoret, lokalförvaltarna 
Enhetschef Åsa Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anslå 5.500 tkr förombyggnation av Tränggatan 10-12 och Klövervägen 20. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anslå 5.500 tkr förombyggnation av Tränggatan 10-12 och Klövervägen 20. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 
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§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Dnr 2015/69 

Ansökan från Sala Festivalen Ekonomisk Förening om bidrag till 
att arrangera salafestivalen 2015 

INLEDNING 
Sala Festivalen Ekonomisk Förening ansöker om 200.000 kronor i medel för att ar
rangera salafestivalen 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/9/1, missiv 
Bilaga KS 2015/9/2, plan 
Bilaga KS 2015/9/3, budget 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anvisa 200.000 kronor som bidrag till Sala Festivalen Ekonomisk förening för 
genomförande av salafestivalen 2015, att täckas av eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anvisa 200.000 kronor som bidrag till Sala Festivalen Ekonomisk förening för 
genomförande av salafestivalen 2015, att täckas av eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

10 (17) 



§7 Information 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Carola Gunnarsson (C} och Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret, 
informerar om 

• Ledningsutskottets studieresa till Bryssel den 2-4 februari 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

m lägga informationen till handlingarna. 

l Utdragsbestyrkande 
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§8 

' Juster n d~ ?ign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Dnr 2014/1269 

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för 
verksamhetsåren 2015-2017 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från Coompanion Västmanland om bidrag från Sa!a kommun 
om 1,75 kr per invånare för 2015-2017 års verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/11/1, ansökan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anvisa 1,75 kronor per invånare för 2015, 2016 och 2017 års verksamhet, med 
justering av invånarantalet per år, att täckas av eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anvisa 1,75 kronor per invånare för 2015, 2016 och 2017 års verksamhet, med 
justering av invånarantalet per år, att täckas av eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§9 
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) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Avsiktsförklaring gällande Havs- och fiskerifonden 

INLEDNING 

Dnr 2015/70 

Framtagen avsiktsförklaring för Havs- och fiskerifonden genomförs i samarbete med 
Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygd en. Samarbetet är avgörande för att 
Sala kommun/Leader N e dr e Dalälven ska få ta del av möjligheterna med havs- och 
fiskerifond en. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/7/1, missiv 
Bilaga KS 2015/7/2, avsiktsförklaring 

Samhällsplanerare Anders Johansson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
ill.t uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C) att under
teckna avsiktsförklaring gällande Havs- och fiskerifon den. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C) att under
teckna avsiktsförklaring gällande Havs- och fiskerifonden. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
Leader Nedre Dalälven för kännedom Fxp .:2J;!I.!>-C/2J 

l Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Nya avgifter för vård och omsorg 2015 

INLEDNING 

Dnr 2014/1251 

Förslag från vård- och omsorgsnämnden om förändringar av avgifter inom vård och 
omsorg. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/4/1, missiv 
Bilaga KS 2015/4/2, VON§ 156 
Bilaga KS 2015/4/3, underlag från vård och omsorg 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att höja omvårdnadsavgiften från 100 kronor per månad tillZOO kronor per månad, 
att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och ser
vice, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 
att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att höja omvårdnadsavgiften från 100 kronor per månad till 200 kronor per månad, 

att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och ser
vice, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 

att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 
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§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Riktlinjer för distansarbete 

INLEDNING 

Dnr 2015/39 

I syfte att tillhandahålla information om ramar och villkor gällande distansarbete 
föreslås riktlinjer framtagna utifrån lagar och centrala kollektivavtal. Förslaget är 
behandlat i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2014-12-02. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/5/1, missiv 
Bilaga KS 2015/5/2, riktlinjer 

Personalchef jan e Allansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer för distansarbete, Bilaga KS 2015/5/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för distansarbete, Bilaga KS 2015/5/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Tidsfrister för rengöring (sotning) 

INLEDNING 

Dnr 2015/54 

Med anledning av ny författning och att tidigare beslut om tidsfrister är cirka 10 år 
gammalt bör ny fristlista för rengöring (sotning) fastställas. Vidare bör kommunen 
även tydliggöra sitt ansvar inom området brandskyddskontroll genom att uppdra åt 
skorstensfejarmästaren att tillämpa det som regleras i MSBFS 2014:6. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/6/1, missiv 
Bilaga KS 2015/6/2, frister för rengöring (sotning) 

Räddningschef Göran Cederholm föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
i!1t uppdra till skorstensfejarmästaren att tillämpa de regelverk som meddelas av 
MSBFS 2014:6 avseende brandskyddskontroll, samt att planera brandskyddskon
trollverksamheten så att kontrollfristen 3 år tillämpas senast 2018-01-01 och kon
trollfristen 6 år tillämpas senast 2021-01-01, samt 
i!1t fastställa Frister för rengöring (sotning), reviderad Bilaga KS 2015/6/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

i!1t uppdra till skorstensfejarmästaren att tillämpa de regelverk som meddelas av 
MSBFS 2014:6 avseende brandskyddskontroll, samt att planera brandskydds
kontrollverksamheten så att kontrollfristen 3 år tillämpas senast 2018-01-01 och 
kontrollfristen 6 år tillämpas senast 2021-01-01, samt 

att fastställa Frister för rengöring (sotning), reviderad Bilaga KS 2015/6/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 13 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-01-20 

Bilaga KS 2015/12/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna, 

l Utdragsbestyrkande 

17 (17) 


