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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Carola Gunnarsson (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spåreho (S) 

Fredrik Larsson (M ersätter Peter Molin (M) 
C amiila Runerås (S) ersätter Per-Olov Rapp (S) 

Christer Eriksson (C) 
Bo Kihlström (S) 

Lars Alderfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
johanna Ritvadatter (V) 

jenny Nolhage, kommunchef 
silvana Enelo-jansson, chef för medborgarkontoret 
Linda Hemlin, driftingenjör 
Mårten Dignell, ekonomichef 
Inger Lindström, controller 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
jill Roas, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Dnr 2014/1167 

Vattenmyndighetens remiss av förslag på förvaltningsplan, och 
åtgärdsprogram med mera för Norra Östersjöns vattendistrikt, för 
åren 2015-2021; yttrande från Sala kommun, VA-verksamheten 

INLEDNING 
Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om samråd 
för förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och föreslag till 
åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Norra Öster
sjöns vattendistrikt 2015-2021. Sala kommun, VA-verksamheten, har beretts 
möjlighet att yttra sig över dessa dokument. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/75/1, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/75/2, remiss 

Driftingenjör Linda Hemlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Vattendelegationen yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2015/75/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

iill till Vattendelegationen yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2015/75/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Förslag till ny sotningstaxa 

INLEDNING 

D nr 2015/294 

sotningsindex för 2015 är fastställt tilll,87 o/o för den kommun, som i likhet med 
Sala fastställde 2014 års taxa frän och med l april2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/76/1, missiv 
Bilaga KS 2015/76/2, ny taxa 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslär att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
an anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga 2015/76/2, med en timer
sättning av 431 kronor, att gälla frän och med den l april2015, 
an den gamla taxan därmed upphävs, samt 
an delegera till kommunstyrelsen att ärligen justera taxan i enlighet med sot
ningsindex. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga 2015/76/2, med en 
timersättning av 431 kronor, att gälla frän och med den l apri12015, 

att den gamla taxan därmed upphävs, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan i enlighet med 
sotningsindex. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

5 {20) 
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§85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll 

INLEDNING 

Dnr2015/295 

sotningsindex för 2015 är fastställt till1,87 o/o för den kommun, som i likhet med 
Sala fastställde 2014 års taxa från och med 1 april2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/77/1, missiv 
Bilaga KS 2015/77/2, ny taxa 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS 
2015/77/2, med en timersättning av 679 kronor, att gälla från och med den 1 april 
2015, samt 
att den gamla taxan därmed upphävs. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS 
2015/77/2, med en timersättning av 679 kronor, att gälla frän och med den 1 april 
2015, samt 

;ill; den gamla taxan därmed upphävs. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 86 

Justerandes 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Dnr 2014/81 

Yttrande om att skapa ett turistkort för Sala - Silverkortet; 
information 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28, § 63, att bifalla motion om att skapa 
ett turistkort för Sala- Silverkortet, samt gav kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna för införande av ett eventuellt kom
binerat turist- och kulturkort alternativt endast turistkort för kollektivtrafik 

Beredning 
Bilaga KS 2015/78/1, yttrande över uppdrag från kommunfullmäktige 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7 {20) 
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§ 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

D nr 2015/300 

strategisk plan för kommunstyrelsen 2016-2018 samt strategisk 
plan för överförmyndaren 2016-2018 

Beredning 
Bilaga KS 2015/79/1, strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/79/2, underlag 
Bilaga KS 2015/79 f3, strategisk plan för överförmyndaren 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
iill; överlämna de strategiska planerna till budetberedningen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

iill; överlämna de strategiska planerna till budetberedningen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

8 (20) 
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§ 88 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Bokslut 2014 för Sala kommun 

Beredning 
Bilaga KS 2015/80/1, årsredovisning 2014 
Bilaga KS 2015/80/2, indikatorredovisning 2014 
Bilaga KS 2015/80/3, begäran om tilläggsbudget 
Bilaga KS 2015/80/4, begäran om tilläggsanslag 
Bilaga KS 2015/80/5, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2015/80/6, internkontroll2014 
Bilaga KS 2015/80/7, bolagens årsredovisningar 2014 
Bilaga KS 2015/80/8, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Dnr 2015/293 

EkonomichefMårten Dignell inleder föredragningen med en sammanfattning av 
Bokslut 2014. Controller Inger Lindström och redovisningsekonom Anna Cedervång 
deltar vid ärendets behandling. 
Kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (c) föredrar därefter ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (c) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 
att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2.195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8, 
il!! fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54.415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 
il!! fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
2015 med 69.895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas i protokollet att Socialdemokraterna lägger sitt yrkande vid kommun
styrelsens sammanträde. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

il!! godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2.195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54.415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 

Utdragsbestyrkande 

9 (20) 
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Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
2015 med 69.895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

10 (20) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Likvidation av Sala Industrifastigheter AB (SIFAB) 

INLEDNING 

Dnr 2015/296 

Sala kommun arbetar med att rationalisera koncernens fastighetsförvaltning. Dessa 
effektiviseringar omfattar även SIFAB och dess fastigheter. Förslag från kommun
styrelsens ordförande om att bolagets fastigheter överlåts till kommunen och att 
bolaget därefter likvideras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/81/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet. Controller Inger Lindström och 
redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
ill! uppdra till Sala kommuns ägarombud vid SIFABs stämma att fatta beslut om att 
inleda en likvidationsprocess av bolaget, 
att SIFABs fastigheter innan likvidationen överlåts till Sala kommun till 
marknadsvärde, samt 
att föreslå SlFABs ordförande Dick Forsberg som likvidator. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

i!J! uppdra till Sala kommuns ägarombud vid SIFABs stämma att fatta beslut om att 
inleda en likvidationsprocess av bolaget, 

att SIFABs fastigheter innan likvidationen överlåts till Sala kommun till 
marknadsvärde, samt 

att föreslå SIFABs ordförande Dick Forsberg som likvidator. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (20) 
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KOMMUN 

§ 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Borgen för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 

Dnr 2015/286 

Sala Silvergruva AB har lämnat en ansökan till Sala kommun om ombildning av 
befintliga tre borgensåtaganden till ett borgensåtagande samt utökande av bor
gensåtagande för ny checkkredit 

Beredning 
Bilaga KS 2015/82/1, skrivelse frän kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/82/2, ansökan från Sala Silvergruva AB 

Ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet. Controller Inger Lindström och 
redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att ersätta Sala kommuns befintliga borgensåtaganden för Sala Silvergruva ABs 
krediter i Sala Sparbank med ett nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522 
kronor i samband med att bolaget lägger om sina befintliga lån, 
att Sala kommun undertecknar ett borgensåtagande för en ny kontokredit på 
2.500.000 kronor för Sala Silvergruva AB, 
att Sala Silvergruva AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5 %, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef 
Mårten Dignell att teckna kommunens borgen för beviljade lån till Sala Silvergruva 
AB. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att ersätta Sala kommuns befintliga borgensåtaganden för Sala Silvergruva ABs 
krediter i Sala Sparbank med ett nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522 
kronor i samband med att bolaget lägger om sina befintliga lån, 

att Sala kommun undertecknar ett borgensåtagande för en ny kontokredit på 
2.500.000 kronor för Sala Silvergruva AB, 

att Sala Silvergruva AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5 %, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef 
Mårten Dignell att teckna kommunens borgen för beviljade lån till Sala Silvergruva 
AB. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

D nr 2015/282 

Ansökan om bidrag till genomförande av Fyrverkerimusik
festivalen i Sala 2015 

INLEDNING 
Styrelsen för Sala Blåsorkester har inlämnat en ansökan till kommunstyrelsen om 
bidrag till genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala den 5 september 
2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/83/1, ansökan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anvisa 130.000 kronor för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala 
den 5 september 2015, att täckas inom befintlig budgetram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

illt anvisa 130.000 kronor för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala 
den 5 september 2015, att täckas inom befintlig budgetram. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Dnr 2015/65 

Val av ombud med ersättare till stämma; Västmanlands 
Tolkservice ekonomisk förening 

INLEDNING 
Val av ombud med ersättare till stämma den 8 maj 2015 kl11.00. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

.att utse Lars Alderfors (FP) till ombud och en representant från Socialdemokraterna 
som ombuds ersättare vid föreningsstämma för Västmanlands Tolkservice ekono
misk förening. 

Utdrag 

Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening 

de valda Er .,_J;;!)rF/0/5' 
Utdragsbestyrkande 

14 (20) 
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§ 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Dnr 2015/65 

Val av ombud med ersättare till stämma; Norra Västmanlands 
samordningsförbund 

INLEDNING 
Val av ombud och ersättare till årligt samråd med Norra Västmanlands sam
ordningsförbund den 21 april2015, kl 09.00. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att utse Kerstin Larsson (C) till ombud och en representant från Socialdemokraterna 
som ombuds ersättare vid årligt samråd med Norra Västmanlands samordningsför
bund. 

Utdrag 

Norra Västmanlands samordningsförbund 
de valda 

;!O /f Oi!t7S' 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Dnr 2015/65 

Val av ombud med ersättare till stämma; Företagarcentrum i Sala 
ekonomisk förening 

INLEDNING 
Val av ombud och ersättare till Företagarcentrums årsstämma den 20 apri12015, kl 
08.00. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

all utse Lars Alderfors (FP) till ombud samt en representant från Socialdemo
kraterna som ombuds ersättare till årsstämma för Företagarcentrum i Sala 
ekonomisk förening. 

Utdrag 

Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
de valda 

;----;(·. ') r!)A:) (}/NJfS '/ p czV;- v--ru-

Utdragsbestyrkande 
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§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Dnr 2015/65 

Val av ombud med ersättare till stämma; FörbundetAgenda 21 

INLEDNING 
Vala av ombud och ersättare till vårstämma med Förbundet Agenda 21 den 14 april 
2015, kl12.00. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att utse Maria Thunberg (M) som ombud samt en representant från Socialdemo
kraterna som ombuds ersättare till vårstämma för Förbundet Agenda 21. 

Utdrag 
Förbundet Agenda 21 
de valda Exp 20iJ()Cj(}{f 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Dnr 2015/65 

Val av ombud med ersättare till stämma; Coompanion i Västman
land 

INLEDNING 
Val av ombud och ersättare vid Coompanions stämma den 27 april 2015, kl17.00. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att utse Kerstin Larsson (C) som ombud och en representant från Socialdemo
kraterna som ombuds ersättare till stämman för Coompanion i Västmanland. 

Utdrag 
Coompanion i Västmanland 
de valda 

x::?2oi<JOYr;;f: 
Utdragsbestyrkande 

18 (20) 



R sAlA 
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§ 97 

Justerandes sign 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Carola Gunnarsson (C) informerar om 

• Landshövdingens med fleras besök i Sala den 8 april2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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~KOMMUN 

§ 98 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-07 

Bilaga KS 2012/84/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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