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Jenny Nolhage, kommunchef 
Alice Kebborn, praktikant 
Mårten Dignell, ekonomichef 
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Agneta von Schoting, socialchef 
JuneAnn Wincent, skolchef 
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Roger Nilsson, kontorschef 
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Daniel Ahlin, ekonom 
Sofia Eriksson, ekonomihandläggare 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Åsa Eriksson, enhetschef 
Karin Rosen, partneringledare 
Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare 
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Lissie Lindhult, handikapprådet 
Birgitta Rosen, handikapprådet 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 201 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Delårsrapport 2015 för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/640 

Delårsrapport för Sala kommun samt uppföljning nämndernas internkontrollplaner 
per 2015-08-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/180/1, delårsrapport 2015-08-31 
Bilaga KS 2015/180/2, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2015/180/3, internkontrollplaner 2015-08-31 

Ekonomichef Mårten Dignell och redovisningsekonom Anna Cedervång fö redrar 
ärendet. Kommunchef Jenny Nolhage, controller Inger Lindström, socialchef Agneta 
von Schoting och skolchef JuneAnn Wincent, kontorscheferna Anders Almroth och 
Roger Nilsson samt ekonomisekreterare Mirjam Ohlsson, ekonom Daniel Ahlin och 
ekonomihandläggare Sofia Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 
att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2015, samt 
att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2015, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 202 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Förvärv av Tränaren 11 samt Måns Ols utvärdshus 

INLEDNING 

Dnr 2015/653 

Kommunfullmäktige har 2015-04-27, § 46, beslutat att Sala Industrifastigheter AB 
(SIFAB) ska likvideras. I samband med detta togs även beslutet att SIFABs fastig
heter innan likvidationen ska överlåtas till Sala kommun till ett marknadsvärde. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/181/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, enheten för 
planering och utveckling 

Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet. Kontorschef Anders Almroth 
deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att förvärva fastigheten Tränaren 11 till en köpeskilling om 3.100 tkr, 
att förvärva byggnaden kallad Måns Ols utvärdshus på fastigheten Kristina 4:2 för 
1.500 tkr, 
att Sala kommuns förvärv av fastigheterna sker mot revers, som sedan kvittas i 
samband med Sala Industrifastigheter AB:s likvidation senare under hösten 2015, 
samt 
att köpe handlingarna undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att förvärva fastigheten Tränaren 11 till en köpeskilling om 3.100 tkr, 

att förvärva byggnaden kallad Måns Ols utvärdshus på fastigheten Kristina 4:2 fö r 
1.500 tkr, 

att Sala kommuns förvärv av fastigheterna sker mot revers, som sedan kvittas i 
samband med Sala Industrifastigheter AB:s likvidation senare under hösten 2015, 
samt 

filt köpehandlingarna undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 203 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Dnr 2015/643 

Begäran från tekniska kontoret om omdisponering av medel i 
investerings budget 

INLEDNING 
Omdisponering av medel i investerings budget, lokalprogram. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/182/1, skrivelse från tekniska kontoret 

Kontorschef Anders Almroth föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att omdisponera 2.450 tkr i investeringsbudget från Ransta sko/lokal till 
"Projektering ombyggnation Vallaskolan", "Utredning Varmsätra skola", "Utredning 
Kila skola", "Kartläggning av skollokaler", "Projektering om- och tillbyggnad 
Lärkbackskolan" samt "Utredning Möklinta kyrkskola", 
att omdisponera 700 tkr i investerings budget från Byte ventilation Ösby till 
"Ventilationsinsatser i Portvaktsgatan 3", samt 
att omdisponera 623 tkr i investeringsbudget från Tillagningskök Ösby till 
"Sörskogen ny skola". 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att omdisponera 2.450 tkr i investerings budget från Ransta sko/lokal till 
"Projektering ombyggnation Vallaskolan", "Utredning Varmsätra skola", "Utredning 
Kila skola", "Kartläggning av skollokaler", "Projektering om- och tillbyggnad 
Lärkbackskolan" samt "Utredning Möklinta kyrkskola", 

att omdisponera 700 tkr i investerings budget från Byte ventilation Ösby till 
"Ventilationsinsatser i Portvaktsgatan 3", samt 

att omdisponera 623 tkr i investerings budget från Tillagningskök Ösby till 
"Sörskogen ny skola". 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utd"" ' " "'''"'' 
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§ 204 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Information om partnering - ett sätt att driva entreprenad 

Beredning 
Partneringledare Karin Rosen informerar. Enhetschef Åsa Eriksson deltar vid 
ärendets behandling. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

I Utd "''' " "''"'' 
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iii'sALA 
~ KOMMUN 

§ 205 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Stadsparksprojektet; lägesrapport 

Beredning 

Dnr 2014/321 

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman inleder lägesrapporten. Projektledare Johan 
Ekroth informerar om servicebyggnaden i Stadsparken. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 206 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Utredning om införande av avgiftsfri kollektivtrafik 

INLEDNING 

Dnr 2015/637 

Avgiftsfri kollektivtrafik har införts på försök i en rad kommuner i Sverige. I en del 
fall har försöken permanentats. Anledningen att nu utreda möjligheten att införa av
giftsfri kollektivtrafik i Sala är bland annat att införandet skulle kunna innebära ett 
ökat resande med kollektivtrafiken och därmed minska miljö- och klimatbelastning, 
samt ökad tillgänglighet och minskad administrationen avseende kollektivtrafiken. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/183/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, transportenheten, att genomföra en 
utredning om möjligheten att införa avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun i 
enlighet med uppdragsbeskrivningen, Bilaga KS 2015/183/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, transportenheten, a tt genomföra en 
utredning om möjligheten att införa avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun i 
enlighet med uppdragsbeskrivningen, Bilaga KS 2015/183/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utd " ''' ' " ''''"'' 

9 (21) 



RsALA 
~ KOMMUN 

§ 207 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Dnr 2015/930 

Motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala 
bolags framtida byggnader samt vid ombyggnation av befintliga 
byggnader 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) inkom den 9 september 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder vilket miljöcertifieringssystem som bör användas 
av kommunen och dess bolag, och att kommunen fattar ett principbeslut om att alla 
dess bolag och de kommunala bolagens framtida byggnader och renoverade/om
byggda fastigheter miljöcertifieras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/184/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/184/2, yttrande från Salabostäder AB 
Bilaga KS 2015/184/3, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/184/4, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2015/184/5, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en miljö- och 
klimatstrategi som ett styrdokument för det fortsatta arbetet med miljö- och 
klimatarbetet i Sala kommun, samt 
att i övrigt anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en miljö- och 
klimatstrategi som ett styrdokument för det fortsatta arbetet med miljö- och 
klimatarbetet i Sala kommun, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 208 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Medborgarförslag om att införa belöningssystem 

INLEDNING 

Dnr 2015/337 

Martti Kirotar inkom den 20 april 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att ett belöningssystem för de kommunalt anställda 
införs. Förslagsställaren skriver att syftet med belöningssystemet är att bidra till 
ökat intresse samt motivation för att komma med nya ideer, som vidare bidrar till 
rationaliseringar och effektiviseringar. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/185/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2015/185/2, yttrande från personalkontoret 
Bilaga KS 2015/185/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (21) 



'SALA KOMMUN 

§ 209 

I 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Samma nträ desdatu m 

2015-09-29 

Dnr 2015/1198 

Medborgarförslag om säkrare skolväg till Vallaskolan 

INLEDNING 
Carina Fritz inkom den 27 november 2014 med rubricerade medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att gräsmattan jämte personalparkeringen vid Vallaskolan 
asfalteras och blir en säker cykelbana den sista biten till skolan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/186/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2015/186/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/186/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 210 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Dnr 2015/641 

Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna 
redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/187 /1, missiv 
Bilaga KS 2015/187 /2, sammanställning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 211 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Dnr 2015/642 

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om bered
ning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning 
skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie samman
träden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/188/1, missiv 
Bilaga KS 2015/188/2, sammanställning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

14 (21) 



ISALA 
KOMMUN 

§ 212 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Dnr 2015/608 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och med
borgarförslag 

INLEDNING 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verk
ställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/189/1, missiv 
Bilaga KS 2015/189/2, redovisning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I u " .... , ... , "" ,, • 
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ISALA 
KOMMUN 

§ 213 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Val av ombud till höststämma med Förbundet Agenda 21 

INLEDNING 
Ombud skall utses till höststämma den 20 oktober 2015, kl 15.00-16.00 i 
Mälardalens högskola, Västerås. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att utse Gustaf Eriksson (C) till ombud vid höststämman, samt 

att utse Amanda Lindblad (S) till ombuds ersättare. 

Utdrag 
de valda 
Förbundet Agenda 21 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 214 

SAM MANTRÄDESP ROTO KOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Dnr 2015/638 

Beviljande av busskort med anledning av särskilda skäl 

INLEDNING 
Ansökan om busskort för resa mellan Sala och Varmsätra skola har avslagits 
2014-05-13. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/190/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
.att i enlighet med bilaga KS 2015/190/1, bevilja busskort för resa mellan Sala och 
Varmsätra skola. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

.att i enlighet med bilaga KS 2015/190/1, bevilja busskort för resa mellan Sala och 
Varmsätra skola. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
transportenheten 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 215 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Bilaga KS 2012/191/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utd ragsbestyrka nde 

18 (21) 



ISALA 
KOMMUN 

§ 216 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Information - svar på fråga avseende ombyggnation av Ställverket 
i Täljstenen 

Carola Gunnarsson (C) besvarar fråga från Per-Olov Rapp (S), ställd vid senaste 
ledningsutskottet, avseende ombyggnation av Ställverket i Täljstenen och finan
sieringen av denna ombyggnation. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

19 (21) 



BsALA 
~ KOMMUN 

§ 217 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Rapport från handikapprådets länsträff den 28 september 

Hanna Westman (SBÄ), ordförande i handikapprådet, informerar från handikapp
rådets Länsträff den 28 september. Vid lägesrapporten deltar handikapprådets 
tillgänglighetsgrupp - Lissie Lindhult, Birgitta Rosen, Anna-Lena Hellbom, Johnny 
Hellblom samt Peter Pollak. Per Skog, säkerhetsansvarig tjänsteman i Sala kommun, 

deltar också vid informationen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

I Utd " " ' " '"''"' ' 

20 (21) 



§ 218 

SAM MANTRÄDESP ROTO KOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-29 

Information om tillgänglighetsarbete 

Handikapprådets tillgänglighetsgrupp bestående av Lissie Lindhult, Birgitta Rosen, 
Anna-Lena Hell bom, Johnny Hellblom, Peter Pollak samt Annika Magnusson (för
hinder) informerar om sitt arbete med tillgänglighetsfrågor i handikapprådet, som 
resulterat bland annat i "Tillgänglighetsguide för Sala kommun". Per Skog, säker
hetsansvarig tjänsteman i Sala kommun, deltar också vid informationen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

/ 

Utd ragsbestyrka n de 

21 (21) 


