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LEDNINGSUTSKOTTET 
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2015-06-16 

Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Per-Olov Rapp (S) 

Camilla Runerås (S) ersätter Ulrika Spårebo (S) 

Christer Eriksson (C), kl 13.30-16.00 
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Sickan Palm (KD) 
Sandra Boström (FI) 

Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret 
Göran Cederholm, räddningschef 
Inger Lindström, controller 
Mårten Dignell, ekonomichef 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Mirjam Olsson, ekonomisekreterare 
J uneAnn Wincent, skolchef 
Daniel Ahlin, ekonom 
Agneta von Schoting, socialchef 
Jane Allansson, personalchef 
Roger Nilsson, chef för kultur och fritid 
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Sofia Elrud, planarkitekt 
Virve Svedlund, kommunjurist 
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Rickert Olzon, beredskapssamordnare 
Jill Roos, kommunsekreterare 

I Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 150 Ordningsfråga 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

;ill följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

• Information om pågående strejk, konflikt mellan SKL/Pacta och 
Brandmännens Riksförbund, BRF 

• Kommunal ledningsplats - förslag till tekniska åtgärder för kommunal 
ledningsplats i Sala kommun, 

• Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti avseende musikfestival i 
Sala, yttrande, samt 

att följande ärende utgår ur dagens föredragningslista 

9 Lägesrapport av omgörning av hemsidan 

Juster;u:ides sign / Utdragsbestyrkande 
r \ / 
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.SALA 
KOMMUN 

§ 151 

Just,a,qdes sig~-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Information om pågående strejk Brandmännens Riksförbund, BRF 

INLEDNING 
Hanna Westman (SBÄ), ordförande i arbetsgivarutskottet, samt Göran Cederholm, 
räddningschef, informerar om konflikten mellan SKL/Pacta och Brandmännens 
Riksförbund, BRF. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 152 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning maj 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/58/4, uppföljning. 

Controller Inger Lindström föredrar ärendet. 

Dnr 2015/272 

Socialchef Agneta von Schoting och skolchef JuneAnn Wincent presenterar 
planerade åtgärder för att komma i balans inom sina respektive verksam
hetsområden. Vid ärendets behandling deltar även ekonomichef Mårten Dignell, 
personalchef Jane Allansson, kontorscheferna Roger Nilsson och Magnus Halm
berg Muhr samt ekonom Daniel Ahlin, redovisningsekonom Anna Cedervång och 
ekonomisekreterare Mirjam Olsson. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
fil! lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 
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fisALA 
~ KOMMUN 

§ 153 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Dnr 2015/291 

Remissyttrande angående Statskontorets rapporter avseende 
kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

INLEDNING 
Remissyttrande till Finansdepartementet angående statskontorets utredning 
"Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - förslag 
till uppdateringar" samt "Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) 
- förslag till justeringar". 

Beredning 
Bilaga KS 2015/130/1, skrivelse från ekonomikontoret 

Ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att till Finansdepartementet avge yttrande i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 
2015/130/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

il!! avge yttrande i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2015/130/1. 

Utdrag 

Finansdepartementet 
ekonomikontoret 

Exl .2015/611 
I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Detaljplan för Ekebyäng; aktualiserat planuppdrag 

INLEDNING 

Dnr 2014/273 

Programområdet avgränsas av Långforsen i norr, Sandvikenområdet i öster samt i 
övrigt av skogsmark. Åtta privata bostadsfastigheter berörs av fastigheten. Syftet 
med en planläggning är att utveckla området. Under 2007 påbörjades planarbetet 
för Ekebyäng och ett planprogram presenterades därefter för dåvarande kommun
styrelsens arbetsutskott. Planuppdraget aktualiseras nu åter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/131/1, tjänsteskrivelse 

Planarkitekt Märta Alsen och enhetschef Lisa Granström föredrar ärendet. 
Kontorschef Magnus Holmberg Muhr deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
aktualisera planuppdrag för Ekebyäng. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
aktualisera planuppdrag för Ekebyäng. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

be 2 c15-{}t/J 
' I I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Detaljplan för Kärrbäcksbo 1:66, Ransta; samråd 

INLEDNING 

Dnr 2015/307 

Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten i en utökad byggrätt för 
fastigheten Kärrbäcksbo 1:66 i Ransta. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/125/2, samrådshandlingar. 

Planarkitekt Märta Alsen föredrar ärendet. Kontorschef Magnus Holm berg Muhr 
deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
sända ut detaljplan för Kärrbäcksbo 1:66 på samråd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
sända ut detaljplan för Kärrbäcksbo 1:66 på samråd. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

" 201r:-a,1-
Utdragsbestyrkande 
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§ 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Detaljplan för kvarteret Disponenten 1; samråd 

INLEDNING 

Dnr 2014/428 

Fastigheten är belägen intill Väs by Kungsgård. Ett planarbete inleddes 2013. 
Planförslagets inriktning har förändrats och innefattar nu ändrad användning av 
befintliga uthusbyggnader, möjlighet att bygga nio nya en bostadshus samt viss 
förändring av fastighetsgräns. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/133/1, samrådshandlingar 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Kontorschef Magnus Holm berg Muhr 
deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
sända ut detaljplan för kvarteret Disponenten 1 på samråd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
sända detaljplan för kvarteret Disponenten 1 på samråd. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

Utdragsbestyrkande 

10 (17) 



§ 157 

Juste~(l1(fes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Dnr 2015/476 

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norr
berget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten 

INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB planerar att utföra åtgärder kopplande till befintliga 
regionnätsledningar i Sala och Västerås kommuner. Inför upprättande av ansök
ningar om tillstånd för planerade åtgärder genomförs samråd enligt miljöbalken, 
med syfte att informera berörda parter och inhämta synpunkter och information 
som kan påverka projektet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/134/1, skrivelse från Vattenfall 
Bilaga KS 2015/134/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Kontorschef Magnus Holm berg Muhr 
deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att avge yttrande i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2015/134/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att avge yttrande i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2015/134/2. 

Utdrag 
Vattenfall Eldistribution AB 
samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

&17 Jfl/!JtJ6/} 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 158 

Justrnd.es sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Informationssäkerhetspolicy för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/321 

Informationssäkerhet är den del i kommunens ledningsprocess som avser hantering 
av verksamhetens information. Policyn beskriver kommunens mål och inriktning för 
informationssäkerhetsarbetet och styr, med riktlinjer, hela kommunens informa
tionssäkerhetsarbete. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/135/1, informationssäkerhetspolicy 

Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret och IT-chef Peter Tejne 
föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anta Informationssäkerhetspolicy för Sala kommun, Bilaga KS 2015/135/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta Informationssäkerhetspolicy för Sala kommun, Bilaga KS 2015/135/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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• SALA 
KOMMUN 

§ 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Förordnande av personuppgiftsombud 

INLEDNING 

Dnr 2015/477 

Personuppgiftsansvarig, det vill säga kommunstyrelsen, har det yttersta ansvaret 
gentemot Datainspektionen och de registrerade för att personuppgifter i verksam
heten behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Personuppgiftsombudet ska vara 
kommunstyrelsen behjälplig i frågor angående integritetsskydd vid behandling av 
personuppgifter i verksamheten. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/136/1, skrivelse från medborgarkontoret 

Silvana Enelo-Jansson, chef för medborgarkontoret, föredrar ärendet. Kommun
jurist Virve Svedlund deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att utse kommunjurist Virve Svedlund till personuppgiftsombud samt 
att uppmana samtliga kontor att utse kontaktperson för hantering av registerutdrag 
och uppdatering av registerförteckning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att utse kommunjurist Virve Svedlund till personuppgiftsombud samt 

att uppmana samtliga kontor att utse kontaktperson för hantering av registerutdrag 
och uppdatering av registerförteckning. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 160 

Justera.odes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEONINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Dnr 2015/503 

Kommunal ledningsplats - förslag till tekniska åtgärder för 
kommunal ledningsplats i Sala kommun 

INLEDNING 
I lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder och inför och vid extra· 
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna ska 
vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I 
beredskapsförberedelserna ingår bland annat att anordna en ledningsplats för 
kommunledningen. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/138/1, skrivelse 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon och IT -chef Peter Tejne föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansöka om statligt bidrag för 
att genomföra tekniska åtgärder för att iordningsställa en kommunal ledningsplats i 
Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansöka om statligt bidrag för 
att genomföra tekniska åtgärder för att iordningsställa en kommunal ledningsplats i 
Sala kommun. 

Utdrag 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
kommunstyrelsens förvaltning, Peter Tejne ~;, .,Jh/'.?t/6 /;? 
Rickert Olzon 

Utdragsbestyrkande 
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§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Medfinansiering av Hovnäs färja, Trelänsleden 

INLEDNING 

Dnr 2015/xxx 

Vid Hovnäs strax uppströms Tyttbos nationalpark finns en av två kvarvarande 
färjeförbindelse över Dalälven. Färjetrafiken drivs av Trelänsleden och färjan körs 
hela sommarhalvåret. 

Beredning 
Carola Gunnarsson (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja 250.000 kronor i bidrag till Hovnäs färja, Trelänsleden, att täckas av eget 
kapital. 

Per-Olov Rapp (S) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja 250.000 kronor i bidrag till Hovnäs färja, Trelänsleden, att täckas av eget 
kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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ISALA 
KOMMUN 

§ 162 Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Bilaga KS 2015/137 /1, sammanställning av anmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 163 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEONINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-06-16 

Dnr 2015/501 

Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti avseende 
musikfestival i Sala; yttrande 

INLEDNING 
Pride Sports Africa har inkommit med en ansökan om stöd till evenemang -
förlustgaranti, 26.800 kronor, för musikfestival och fotbollsturnering 3-4 juli 
2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/139/1, skrivelse från kultur och fritid med underlag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att till Pride Sports Africa bevilja 26.800 kronor i förlustgaranti för arrangerande 
av musikfestival och fotbollsturnering den 3-4 juli 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

;ill till Pride Sports Africa bevilja 26.800 kronor i förlustgaranti för arrangerande 
av musikfestival och fotbollsturnering den 3-4 juli 2015. 

Utdrag 
kultur- och fritidskontoret, 
Roger Nilsson n 7'?"'- :J C X/J C\.::'.'0/Jve:;V> 

Utdragsbestyrkande 
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