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2016-02-02 

Carola Gunnarsson (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spårebo (S) 
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Fredrik Larsson (M) ersätter Pe ter Molin (M) 
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Lars Alderfors (L) 
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Beatrice Björkskog (FI) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
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Sara Nässing, administratör 
Jill Roos, kommunsekreterare 
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§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2015/680 

Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

INLEDNING 
Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden fått uppdraget att göra 
en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en över
syn av timavgiften. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/21/1, beslut BMN § 58 med underlag 
Bilaga KS 2016/21/2, reviderad taxa 

Enhetschef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att lednings utskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:808), 
att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, 
att gälla från 2016-02-15. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:808), 

att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, 
att gälla från 2016-02-15. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utd,agsbes<yck,ade 
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§ 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Reviderad taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel 

INLEDNING 

Dnr 2016/30 

Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden fått uppdraget att göra 
en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en över
syn av timavgiften. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/22/1, beslut BMN § 58 med underlag 
Bilaga KS 2016/22/2, reviderad taxa 

Enhetschef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa timavgift för Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel (2009:730), 
samt 
att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, 
att gälla från 2016-02-15. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa timavgift för Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel (2009:730), 
samt 

att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, 
att gälla från 2016-02-15. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrka nde 
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§ 18 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Samma nträ desdatu m 

2016-02-02 

Dnr 2016/157 

Fördelning av extra medel avseende flyktingmottagandet 

INLEDNING 
I den ändringsbudget som riksdagen antog i december 2015 fö reslog regeringen 
ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till 
kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flykting
situationen. För Sala kommuns del innebär detta ett tillskott i form av ett generellt 
statsbidrag på 22,2 miljoner kronor som betalades ut under december månad 2015. 
Rådet för kommunal redovisning har i ett yttrande specificerat hur dessa medel ska 
hanteras i bokföringen. Kommunchefen lämnar nu förslag till hantering av det extra 
statsbidraget i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/31/1, skrivelse med bilaga (sammanställning)från kommunchefen 
Kommunchef Jenny N olhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att det extra statsbidraget används för att t äcka flyktingrelaterade kostnader i 
verksamheterna som ej ersätts av staten i form av riktade statsbidrag eller genom 
återsökta medel, samt 
att reservera medel ur det extra statsbidraget för kvartal 1 och 2 2016 i enlighet 
med verksamheternas bedömning i bilaga 1, samt 
att överföring av medel ur det extra statsbidraget sker efter r edovisning av faktiska 
kostnader, samt 
att beslut om fördelning av medel ur det extra statsbidraget för kvartal 3 och 4 2016 
senast tas på kommunstyrelsens möte i maj 2016. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att det extra statsbidraget används för att täcka flyktingrelaterade kostnader i 
verksamheterna som ej ersätts av staten i fo rm av riktade statsbidrag eller genom 
återsökta medel, samt 

att r eservera medel ur det extra statsbidraget för kvartal 1 och 2 2016 i enlighet 
med verksamheternas bedömning i bilaga 1, samt 

att överföring av medel ur det extra statsbidraget sker efter redovisning av faktiska 
kostnader, samt 

att beslut om fördelning av medel ur det extra statsbidraget för kvartal 3 och 4 2016 
senasttas på·kommunstyrelsens möte i maj 2016. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I UWagsbes<,,kaode 
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§ 19 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2016/62 

Godkännande av förvaltningsplan 2016-2018 med budget för 
Hjälpmedelscentrum 

INLEDNING 
Landstinget Västmanland, gemensamma Hjälpmedelsnämnden, har 2015-11-27, 
§ 58, beslutat överlämna förvaltningsplan 2016-2018 med budget för Hjälpmedels
centrum till huvudmännen. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvaltningsplan 2016-2018 med budget för Hjälpmedelscentrum. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningsplan med budget 2016 för Hjälpmedelscentrum. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I "" ,,,., ... ,, ... ,. 
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§ 20 

I'"'"~ I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2015/ 982 

Revisionsrapport "Lärande från olycksundersökningar"; yttrande 

INLEDNING 
På uppdrag av de förtro endevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig internkontroll för att säkerställa ett ärande från 
olycksfallsundersökningar. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/27 /1, yttrande från räddningstjänsten 
Bilaga KS 2016/ 27 / 2, revisionsrapport 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 
att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I u.aca,,, .. ~,kaod, 
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§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2015/876 

Revisionsrapport "Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll 
och förnyelse"; yttrande 

INLEDNING 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat 
om kommunens planering och genomförande av underhåll och förnyelse av VA
ledningssystemet. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsens 
planering och genomförande är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/28/1, revisionsrapport 
Bilaga KS 2016/28/2, yttrande från räddningstjänsten 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Lednings utskottet beslutar 
att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I uw ... ,,, .,, • .,,. 
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§ 22 

l'"'"q{ I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr2015/ 762 

Svar på medborgarförslag om korsningen Väsbygatan/Långgatan 

INLEDNING 
Bengt Larsson inkom den 27 oktober 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår åtgärder för att den farliga korsningen Väs bygatan/ 
Långgatan ska kunna göras säkrare och att trafikflödet förbättras. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/29/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/29/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2016/29/3, medborgarförslag 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I u <d ,ags be><y•kaod, 

10 (15) 



§ 23 Information 

INLEDNING 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2015/296 

Carola Gunnarsson (C) informerar om att bolagsstämma med Sala Industri
fastigheter AB i likvidation har genomförts 2016-01-26. Slutredovisningen 
godkändes och likvidator beviljades ansvarsfrihet. 

BESLUT 
Lednings utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

I u td ,.,. , . .. ,,.,,, . 
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§ 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Justering av nämndernas ramar 2016 

INLEDNING 

Dnr 2016/116 

På grund av att Sala kommun byter redovis ningsprincip och övergår till kompo
nentavskrivning sänks nämndernas internhyror och därmed också ramarna med 
motsvarande belopp. Justeringen på totalt 7.500 tkr görs mot fastighetsenhetens 
ram vilket gör att kommunens resultat inte påverkas. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/24/1, skrivelse från ekonomikontoret 

Controller Inger Lindström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår a tt kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att justera anslagen för innevarande år enligt följande: 
kommunstyrelsen + 6.383 tkr 
kultur- och fritidsnämnd 980 tkr 
skolnämnd - 4.341 tkr 
vård- och omsorgsnämnd - 1.062 tkr 
Totalt justerad ram O tkr 

BESLUT 
Ledningsutskottet fö reslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att justera anslagen för innevarande år enligt följ ande: 

kommunstyrelsen 
kultur- och fritidsnämnd 
skolnämnd 

980 tkr 
- 4.341 tkr 

vård- och omsorgsnämnd - 1.062 tkr 

Totalt justerad ram 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

+ 6.383 tkr 

0 tkr 

I Utd "'' ' ' " " ''"'' 
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§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Köp av fastigheten Borgmästaren 16 

INLEDNING 

Dnr2016/109 

När kommunfullmäktige i september 2015 fastställde den strategiska planen för 
2016 - 2018 avsattes i investeringsbudgeten 25.000 tkr för inköp av den fastighet 
på Rådhusgatan, Borgmästaren 16, som idag ägs av Salabostäder AB. En stor del av 
den kommunala förvaltningen har samlats i Borgmästaren 16 vilket leder till ett mer 
effektivt lokalutnyttjande för Sala kommun och förbättrade möjligheter att sam ut
nyttja administrativa resurser. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/25/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Carola Gunnarsson (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att förvärva fastigheten Borgmästaren 16 från Salabostäder AB till en köpesumma 
om 25.000 tkr, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson att underteckna 
köpehandlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fö rvärva fas tigheten Borgmästaren 16 från Salabostäder AB till en köpesumma 
om 25.000 tkr, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson att underteckna 
köpehandlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

13 (15) 



§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Tillgänglighetsarbete inom vård och omsorg 

INLEDNING 

Dnr 2016/124 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-23, § 66, att anta Policy för tillgänglighets
arbete och Plan för tillgänglighetsarbete för Sala kommun. I beslutet finns ett upp
drag till styrelse, nämnder och kommunala bolag att arbeta fram egna handlings
planer för hur tillgänglighetsarbete inom den egna verksamheten ska gå till. Vård 
och omsorg presenterar nu sin redovisning. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/23/1, VON§ 8 med underlag 
Bilaga KS 2016/23/2, redovisning 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 27 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Bilaga KS 2016/30/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

I U td ,agsbesty,kaod, 
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