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§ 256 Ordnings fråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

Ansökan från Kulturskolan om ekonomiskt bidrag 2016 till Rockkören i Sala, 

Fråga från Ulrika Spårebo angående motion om att Sala kommun ska delta i 
utbildningen Förenkla - helt enkelt! 

samt 

att under punkt 2 6 på föredragningslistan informera om 

• Avtal mellan Sala kommun och Migrationsverket; överenskommelse om 
asylplatser 

• Hantering av remiss från Finansdepartementet om regionfrågan 

• Medborgarlöften Polisen Sala och Sala kommun 

Utdrags bestyrkande 

4 (34) 



'!':' •... •.• ·=-· SALA 
KOMMUN 

§ 257 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Information om arbetsmarknadsfrågor, samt projekten "DUA" och 
#jag med" 

INLEDNING 
Information av Arbetsförmedlingen, vård och omsorg samt barn och utbildning 
kring arbetsmarknadsfrågor. 

Beredning 

Arbetsförmedlingens chef Sara Dahlin inleder informationen med presentation av 
aktuell arbetsmarknadssituation. Den blivande nya chefen för Arbetsförmedlingen 
Katarina Yng presenterar sig för ledningsutskottets ledamöter och ersättare. Biträd
ande skolchef Henric Sjöblom, projektledare/samordnare Susanne Olsson och verk
samhetschef Mauro Pliscovaz informerar om projekten. Vid informationen deltar 
även socialchef Agneta von Schoting, verksamhetsledare Anette Häggqvist samt 
projektledare Sten Göthberg. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 258 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Dnr 2015/960 

Rätt att underteckna dokument gällande projekten "DUA" och 
"#jag med" 

INLEDNING 
Kommunen deltar i två projekt där det handlar om att få ut ungdomar i syssel
sättning. Dessa två projekt behöver göra redovisningar som kräver att ett antal 
dokument skriv under av en behörig företrädare. Exempel på dokument är; tids
rapporter, lägesrapporter och ansökan om utbetalning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/224/1, skrivelse 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att ge följande personer rätt att skriva under handlingar avseende projekten DUA 
och #jag med: 
Susanne Olsson 
Håkan Reutervall 
Henric Sjöblom 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att ge följande personer rätt att skriva under handlingar avseende projekten DUA 
och #jag med: 

Susanne Olsson 
Håkan Reutervall 
Henric Sjöblom 

Utdrag 

barn och utbildning 
vård och omsorg 

L:J:'f) ,:2c;5; 2/0 
Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 259 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammantr~desdatum 

2015-12-15 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning november 2016. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/58/7, uppföljning 

Dnr 2015/272 

Ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet. Kommunchef Jenny Nolhage, 
redovisningsekonom Anna Cedervång, ekonomisekreterare Mirjam Olsson, 
socialchef Agneta von Schoting, ekonomihandläggare Sofia Eriksson, biträdande 
skolchef Henric Sjöblom, ekonom Daniel Ahlin, kontorschef Anders Almroth samt 
kontorschef Roger Nilsson deltar vid ärendets behandling. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

ekonomikontoret 

Ex /2o15 12/(p 
Utdragsbestyrkande 
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ilsALA 
~ KOMMUN 

§ 260 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 5 

INLEDNING 

Dnr2015/832 

Ansökan har inkommit om planbesked för att kunna genomföra uppförande av ett 
LSS-boende i stadsdelen Jakobsberg, på fastigheten Jakobsberg 5/Jakobsbergsgatan 
30 (där förskolan "Humlan" tidigare var belägen). 

Beredning 
Bilaga KS 2015/225/1, missiv 
Bilaga KS 2015/225/2, planuppdrag 

Planarkitekt Maria Hedberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
påbörja detaljplaneläggning av fastigheten Jakobsberg 5 med standardförfarande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
påbörja detaljplaneläggning av fastigheten Jakobsberg 5 med standardförfarande. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

EifJ c2_t; I 51 <}(p 
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§ 261 

I 7r.~~des · 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen 

INLEDNING 

Dnr 2015/399 

Förändringar i kommunstyrelsens förvaltning medför att delegationsordningen 
måste ändras. Delegationsordningen föreslås gälla från och med den 20 januari 
2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/226/1, missiv 
Bilaga KS 2015/226/2, förslag till ny delegationsordning 

Kommunjurist Virve Svedlund deltar vid ärendets behandling. 

Kompletterande handling inkommer, 
Bilaga KS 2015/226/3, skrivelse från personalkontoret; komplettering i delega
tionsordning med punkt 4.7 Ärendegrupp, Lagar och Delegat i förhandling i rätts
tvister utifrån KHA 94 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
filt efter föreslagen komplettering med punkt 4. 7 i delegationsordningen, fastställa 
reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 
2015/226/2, att gälla från och med den 20 januari 2016, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

filt efter föreslagen komplettering med punkt 4.7 i delegationsordningen, fastställa 
reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 
2015/226/2, att gälla från och med den 20 januari 2016. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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B SALA 
KOMMUN 

§ 262 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNJNGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/961 

Risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/227 /1, risk- och sårbarhetsanalys 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
all överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 263 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-09-04. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/228/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/681 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/228/1, avslå ansökan om färdtjänst i personbil, 
då behovet är tillgodosett med färdtjänst i specialfordon. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/228/1, avslå ansökan om färdtjänst i personbil, 
då behovet är tillgodosett med färdtjänst i specialfordon. 

Utdra9 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

6-/ J,{}(S /2//, 

Utdragsbestyrkande 
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§ 264 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-10-09. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/229/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/684 

ill i enlighet med Bilaga KS 2015/229 /1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 6-9 § 
Lag om färdtjänst (1997:736), då sökanden ej har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig eller att resa med allmänna kommunikationer. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

ill i enlighet med Bilaga KS 2015/229/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 6-9 § 
Lag om färdtjänst (1997:736), då sökanden ej har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig eller att resa med allmänna kommunikationer. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

Exf ao16'12~ 
I Utdragsbestyrkande 
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'SALA KOMMUN 

§ 265 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-10-21. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/230/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/724 

filt, i enlighet med Bilaga KS 2015/230/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt, i enlighet med Bilaga KS 2015/230/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

lip olOb-!<216 
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• SALA 
KOMMUN 

§ 266 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-08-24. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/231/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/739 

.an, i enlighet med Bilaga KS 2015/231/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 6-9 § 
Lag om färdtjänst (1997:736), då sökanden ej har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig eller att resa med allmänna kommunikationer. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

.an, i enlighet med Bilaga KS 2015/231/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 6-9 § 
Lag om färdtjänst (1997:736), då sökanden ej har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig eller att resa med allmänna kommunikationer. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

&1 Jc/5/l.ib 
Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 267 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-10-29. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/232/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/767 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/232/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 6-9 § 
Lag om färdtjänst (1997:736), då sökanden ej har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig eller att resa med allmänna kommunikationer. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/232/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 6-9 § 
Lag om färdtjänst (1997:736), då sökanden ej har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig eller att resa med allmänna kommunikationer. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

bX/J 2o/5,J2/b 

I Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 268 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-11-18. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/233/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/896 

filt, i enlighet med Bilaga KS 2015/233/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt, i enlighet med Bilaga KS 2015/233/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

fx; Jo I:/ I .0/ 6 
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§ 269 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-11-26. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/234/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/897 

iill, i enlighet med Bilaga KS 2015/234/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

iill, i enlighet med Bilaga KS 2015/234/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

LY;J)0/J/2)p 
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SALA 
KOMMUN 

§ 270 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-08-26. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/235/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/905 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/235/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/235/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

Cvp ;_015/Zlb 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 271 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-09-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/236/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/906 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/236/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/236/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

Utdrag 
samhälls byggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

b'.f JJ}JS/21?, 
I I Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 272 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-09-29. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/238/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/919 

iill, i enlighet med Bilaga KS 2015/238/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

iill, i enlighet med Bilaga KS 2015/238/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 7 § Lag 
om färdtjänst (1997:736), då ej väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer föreligger. 

Utdrag 
samhälls byggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

blp 2015 l 2) b 
I I Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 273 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-09-29. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/239/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/920 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/239/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 6-9 § 
Lag om färdtjänst (1997:736), då sökanden ej har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig eller att resa med allmänna kommunikationer. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/239/1, avslå ansökan om färdtjänst enligt 6-9 § 
Lag om färdtjänst (1997:736), då sökanden ej har väsentliga svårigheter att förflytta 
sig eller att resa med allmänna kommunikationer. 

Utdra9 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

Eip jo;t;;)_,tb 
I Utdragsbestyrkande 
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§ 274 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-09-29. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/240/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/667 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/240/1, avslå vårdnadshavarens ansökan om skol
skjuts, då kraven för skolskjuts ej uppfylls. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/240/1, avslå vårdnadshavarens ansökan om skol
skjuts, då kraven för skolskjuts ej uppfylls. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

I Utdragsbestyrkande 
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BsALA 
~ KOMMUN 

§ 275 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-09-24. 

Jäv 

Dnr 2015/794 

Hanna Westman (SBÄ) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/241/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att bevilja vårdnadhavarens ansökan om skolskjuts med busskort. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att bevilja vårdnadshavarens ansökan om skolskjuts med busskort. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

Et1cJ.0151216 
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Fa···'~· ·=··· SALA 
KOMMUN 

§ 276 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-11-17. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/242/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr2015/846 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/242/1, avslå vårdnadshavarens ansökan om 
skolskjuts till Ängshagenskolan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/242/1, avslå vårdnadshavarens ansökan om 
skolskjuts till Ängshagenskolan. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

Utdragsbestyrkande 

24 (34} 
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SALA 
KOMMUN 

§ 277 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-11-17. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/243/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/847 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/243/1, avslå vårdnadshavarens ansökan om 
skolskjuts till Ängshagenskolan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/243/1, avslå vårdnadshavarens ansökan om 
skolskjuts till Ängshagenskolan. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 278 

Justerandes sign 

Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-11-27. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/244/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/900 

il!!, i enlighet med Bilaga KS 2015/244/1, avslå vårdnadshavarens ansökan om 
skolskjuts. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

il!!, i enlighet med Bilaga KS 2015/244/1, avslå vårdnadshavarens ansökan om 
skolskjuts. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

/3-x c2o!5f2-l6 
Utdrags bestyrkande 
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·sALA 
KOMMUN 

§ 279 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-09-11. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/245/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/928 

l!ll, i enlighet med Bilaga KS 2015/245/1, avslå vårdnadshavarnas ansökan om 
skolskjuts från adress i Sala till Hedens skola, då förutsättningarna av regelbunden 
karaktär för växelvis boende ej är styrkta av vårdnadshavarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

l!ll, i enlighet med Bilaga KS 2015/245/1, avslå vårdnadshavarnas ansökan om 
skolskjuts från adress i Sala till Hedens skola, då förutsättningarna av regelbunden 
karaktär för växelvis boende ej är styrkta av vårdnadshavarna. 

Utdrag 
samhälisbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

&,o 2.u!S/2/6 
Utd ragsbestyrkande 
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§ 280 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-05-05. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/246/1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/929 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/246/1, avslå vårdnadshavarnas ansökan om 
skolskjuts från adress i Sala till Hedens skola, då förutsättningarna av regelbunden 
karaktär för växelvis boende ej är styrkta av vårdnadshavarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/246/1, avslå vårdnadshavarnas ansökan om 
skolskjuts från adress i Sala till Hedens skola, då förutsättningarna av regelbunden 
karaktär för växelvis boende ej är styrkta av vårdnadshavarna. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

Ex .2/JISIZ!/J 
Utdrags bestyrkande 
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ilsALA r;i KOMMUN 

§ 281 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ansökan har inkommit 2015-12-07. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/247 /1, yttrande 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/944 

.il!!, i enlighet med Bilaga KS 2015/247 /1, avslå vårdnadshavarnas ansökan om 
skolskjuts till Valla/Sörskogens skola, då kraven för skolskjuts ej uppfylls. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

.il!!, i enlighet med Bilaga KS 2015/247 /1, avslå vårdnadshavarnas ansökan om 
skolskjuts till Valla/Sörskogens skola, då kraven för skolskjuts ej uppfylls. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
enheten för planering och utveckling 

E.xp d.1JJ5>2l.6 
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B SALA 
KOMMUN 

§ 282 Information 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ordföranden Carola Gunnarsson (C) informerar om 

Dnr 2015/878 

• Avtal mellan Sala kommun och Migrationsverket; överenskommelse om 
asylplatser 

• Hantering av remiss från Finansdepartementet om regionfrågan - Regionalt 
utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanland, Västernorrlands och Norrbottens 
län 

Kommunchef Jenny Nolhage informerar om 

• Medborgarlöften Polisen Sala och Sala kommun 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
bevakning 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 283 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Bilaga KS 2015/237 /1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 284 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Dnr2015/969 

Ansökan om ekonomiskt bidrag 2016 till Rockkören i Sala 

INLEDNING 
Kulturskolan i Sala ansöker om ett ekonomiskt bidrag om 30.000 kronor för musik 
och körledarskap i Rockkören under 2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/248/1, skrivelse från barn och utbildning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anslå 30.000 kronor till Kulturskolan för genomförande av verksamheten i 
Rockkören under 2016, att täckas av eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 30.000 kronor till Kulturskolan för genomförande av verksamheten i 
Rockkören under 2016, att täckas av eget kapital. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 285 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Fråga från Ulrika Spårebo (S) om motion om att Sala kommun ska 
delta i utbildningen Förenkla - helt enkelt! 

INLEDNING 
Ulrika Spårebo (SJ ställer en fråga angående motion om att Sala kommun ska delta i 
utbildningen Förenkla - helt enkelt! 

Kommunchef Jenny Nolhage besvarar frågan. 

I Utdragsbestyrkande 
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R'sALA 
~ KOMMUN 

§ 286 Avslutning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-12-15 

Ordföranden tackar ledningsutskottets ledamöter och ersättare för det gångna året 
och önskar alla en avkopplande jul-och nyårshelg. 

Oppositionsledare Ulrika Spårebo (SJ önskar ordföranden detsamma. 

Utdragsbestyrkande 

34 (34) 


