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··"···· SALA U···· KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Just•r)~" 

\t(~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spårebo (S) 

Camilla Runerås (S) ersätter Per-Olov Rapp (S) 

Christer Eriksson (C) 
Fredrik Larsson (M) 
Magnus Edman (SD) 
Bo Kihlström (S) 

Lars Al derfors (FP) 
johanna Ritvadatter (V) 
Sarah Svensson (Fl) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-jansson, chefför medborgarkontoret 
Lars-Göran Carlsson, förhandlingschef 
Helena Lindström, miljöinspektör 
Agneta von Schoting, socialchef 
Lena Steffner, planchef 
)il! Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 
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. .................... s 

§ 36 Yttrande över remiss från Naturvårdsverket angående redovisning av regeringsuppdrag om översyn av 
tillsynsansvar över förorenade områden... .. ........................... 6 

§ 37 Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 .. . ........................ 7 
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§ 39 Yttrande över remiss om Regional handbok för POSOM och PKL ................... 9 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 34 

Justerandes sign 

0:~ 
"~'' 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista: 

Förfrågan från Bovieran 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 35 

Juste~andes sign 

et) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dnr 2014/351 

Införande av studerandemedarbetare inom Sala kommun 

INLEDNING 
Den 29 maj 2012 inkom en motion (S) med förslag om iförande av studerande
medarbetare i Sala kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 
2012, § 133, att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna till 
införande av studerandemedarbetare från universitet och högskolor i Sala 
kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/34/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
Bilaga KS 2014/34/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, personal
kontoret 

Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att införa en modell med studerandemedarbetare i Sala kommun, 
att finansiering av initialt fem anställningar som studerandemedarbetare sker 
genom centralt avsatta medel i budget, samt 
att en handläggarresurs som koordinator tillskapas inom personalkontoret för 
samordning av anställningar som studerandemedarbetare gentemot universitet 
/högskolor men också för "Tekniksprånget" och yrkesintroduktionsanställning med 
mera. 

Ulrika Spåreho (S) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att införa en modell med studerandemedarbetare i Sala kommun, 

att finansiering av initialt fem anställningar som studerandemedarbetare sker 
genom centralt avsatta medel i budget, samt 

att en handläggarresurs som koordinator tillskapas inom personalkontoret för 
samordning av anställningar som studerandemedarbetare gentemot universitet 
/högskolor men också för "Tekniksprånget" och yrkesintroduktionsanställning med 
mera. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 36 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dnr 2015/30 

Yttrande över remiss från Naturvårdsverket angående redovis
ning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över 
förorenade områden 

INLEDNING 
Miljödepartementet har inbjudit Sala kommun att lämna synpunkter över rapporten 
Tillsynsansvar över förorenade områden. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/35/1, bygg- och miljönämndens beslut§ 9 
Bilaga KS 2015/35/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten 
Bilaga KS 2015/35/3, remiss (sammanfattning) 

Miljöinspektör Helena Lindström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Naturvårdsverket yttra sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2015/35/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Naturvårdsverket yttra sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2015/35/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 37 

Justerandes sign 

(11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dnr 2015/7 

Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till 
verksamhetsåret 2015 

INLEDNING 
Kriscentrum för män i Västmanland har till Sala kommun ansökt om 88.000 kronor 
för att bedriva verksamhet år 2015. Tidigare verksamhetsår har Sala kommun 
lämnat ett bidrag om 77.000 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/36/1, ansökan 
Bilaga KS 2015/36/2, statistik 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Kriscentrum för män i Västmanland lämna ett bidrag om 77.000 kronor 
för verksamhetsåret 2015, samt 
m avseende verksamhetsåren därefter, delta i kommande upphandling 
administrerad av Västerås stad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Kriscentrum för män i Västmanland lämna ett bidrag om 77.000 kronor 
för verksamhetsåret 2015, samt 

m avseende verksamhetsåren därefter, delta i kommande upphandling 
administrerad av Västerås stad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 38 

Justerandes sign 

lh 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Godkännande av förvaltningsplan med budget 2015 för 
Hjälpmedelscentrum 

INLEDNING 

Dnr 2015/42 

Landstinget Västmanland, Gemensamma nämnden, har den 12 december 2014, 
§ 48, beslutat att rekommendera huvudmännen att godkänna förvaltningsplanen 
med budget för Hjälpmedelscentrum. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/37/1, protokollsutdrag§ 48 
Bilaga KS 2015/37/2, förvaltningsplan 2015-2017 för Hjälpmedelscentrum 

Socialchef Agneta von Schoting deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvaltningsplan med budget 2015 för Hjälpmedelscentrum. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningsplan med budget 2015 för Hjälpmedelscentrum. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 39 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dnr 2015/170 

Yttrande över remiss om Regional handbok för POSOM och PKL 

INLEDNING 
En arbetsgrupp bestående av representanter från Arboga kommun, Västerås stad, 
Landstinget Västmanland samt Länsstyrelsen Västmanland har av POSOM-verk
samheterna i Västmanland fått uppdraget att utforma en Handbok för POSUM och 
PKL, med syfte att förbättra samverkan mellan de olika POSUM-grupperna samt 
säkerställa att länets invånare erhåller ett likvärdigt och kvalificerat psykiatriskt och 
psykosocialt omhändertagande vid en allvarlig händelse. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/38/1, missiv 
Bilaga KS 2015/38/2, handbok 

Socialchef Agneta von schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslag till länsgemensam handbok för länets samtliga POSOM- och 
P KL-aktörer, "Regional handbok för POSOM och PKL". 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till länsgemensam handbok för länets samtliga POSOM- och 
P KL-aktörer, "Regional handbok för POSOM och PKL". 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 40 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Bilaga KS 2015/40/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 41 

Justerandes sign 

~ ( . 

Förfrågan från Bovieran 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-03-02 

Dnr 2015/xxxx 

Under våren 2014 har diskussioner förts mellan Sala kommun och företrädare 
för Bovieran AB, som hade önskemål om att förlänga optionsavtalet med ytterligare 
6 månader till och med 2015-02-10. Förlängning beviljades av kommunstyrelsen 
2015-05-08. Kommunstyrelsen beslöt även att uppföljning och utvärdering mellan 
Sala kommun och Bovieran AB skulle ske under januari månad 2015. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2015/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kommunchefen 

Kommunchef jenny Nolhage samt planchef Lena Steffner föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att awisa önskemålet från Bovieran AB om fullföljande av kontrakt undertecknat 
2012-08-10, samt 
att Sala kommun fortsätter diskutera med Bovieran AB om lämplig alternativ 
placering av Bovieran i Sala tätort. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att awisa önskemålet från Bovieran AB om fullföljande av kontrakt undertecknat 
2012-08-10, samt 

att Sala kommun fortsätter diskutera med Bovieran AB om lämplig alternativ 
placering av Bovieran i Sala tätort. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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