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Ulrika Spârebo[S]
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Håkan Pettersson [KD]
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§ 170 Ordningsfråga

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttläggatill följande punkter på föredragningslistan:

Punkt 12 Nya hemsidan

Punkt 13 Målarbete

Punkt 14 Energieffektivisering i Västmanland-EiV

Just tändes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-09-06

Dnr 2016/970

Borgen för VafabMiljö Kommunalförbund

INLEDNING

VafabMiljö Kommunalförbunds direktion har beslutat att gå vidare till medlems»
kommunerna med enbegäranom att kommunal borgentecknasför att finansiera
lån för investeringar knutna till kommunernas avfallssansvar enligt Miljöbalken,
amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt
förbundsordning och konsortialavtal.

Beredning
Bilaga KS2016/153/1, Begäran om kommunal borgen.
Bilaga KS2016/153/2, Borgensförbindelse.
Bilaga KS2016/153/3, Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttbevilja VafabMiljö Kommunalförbund en utökad borgen på 17,4 Mkr till totalt
47,4- Mkr.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_ttbevilja VafabMiljö Kommunalförbund en utökad borgen på 17,4 Mkr till totalt
47,4 Mkr.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Exp530-tb--(L‘}»O(o

Utdra gsbestyrkande
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Dnr 2016/1028

Borgen för SalaSilvergruva AB

INLEDNING
SalaSilvergruvahar under flera år redovisatsvagtresultat,ensvagbalansräkning
och en svag likviditet. Åtgärder har vidtagits för att få den operativa dagliga driften i
balans.Styrelsenför SalaSilvergruvaAB bedömeratt denoperativa verksamheten
är i balans med ett årligt driftbidrag på 3,5 Mkr från kommunen. Styrelsen bedömer
att man kan klara av underhåll och investeringar med egnafinansierademedeli
form av ett banklån. Banklånet söks i Sala Sparbank men det krävs en kommunal
borgen.

Beredning
BilagaKS 2016/154/1, Ansökanom ett utökat borgensåtagandeför SalaSilvergrtlva
AB.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttbevilja Sala Silvergruva en utökad borgen på 4 Mkr till totalt 12 Mkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
g bevilja Sala Silvergruva AB en utökad borgen på 4 Mkr till totalt 12 Mkr.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Exp QUW” '

Utdragsbestyrkande
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Dnr2016/904

§ 173 Regional indelning -tre nya län [SOU 2016:48]

INLEDNING
Sala kommun har beretts tillfälle att till Finansdepartementet yttra sig över indel-
ningskommitténs delbetänkandeRegionalindelning -tre nya län som överlämnades
den 2016-06-30 till regeringen.

Beredning
Bilaga KS 2016/155/1, Yttrande från kommunstyrelsens ordförande.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS2016/155/1.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktige
beslutar
a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2016/155/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

ÃÅDlb” Uq/OE

Juste ndessign ”i Utdragsbestyrkande
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2016-09-06

Dnr 2016/863

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling av
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

INLEDNING

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den
10 juni 2016 att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nation-
ell stödfunktion påSKLtill stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst samt att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommu-

ner och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion.

Beredning
Bilaga KS2016/156/1, Finansiering av en nationell stödfunlction på SKL till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g medñnansiera stödfunktion för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jäm-
lik socialtjänst med 7.800 kr i stöd att tas ur eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttmedfinansiera stödfunktion för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jäm-
lik socialtjänst med 7.800 kr i stöd att tas ur eget kapital.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Exp álblb-004212

Utdragsbestyrkande
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Dnr2016/521

§ 175 Samråd om nästa re ionala utvecklin s lan för Stockholms-8 g 13
regionen, RUFS2050

[NLEDNING

Sala kommun har fått den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS2050, för samråd. Den regionala utvecklingsplanen gäller formellt för Stock-
holms län.

Beredning
Bilaga KS2016/157/1, Remissvar från Sala kommun.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/157/1.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g avge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/157/1.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Ex p Quit--09-00

Just an. ssign Utdragsbestyrkande
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Dnr2016/727

Remiss om regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Inledning
Regionförbundet Uppsala län har översänt sitt förslag till Regional utvecklingsstra-

tegi till Sala kommun på remiss.

Beredning
Bilaga KS 2016/158/1, Yttrande från Sala kommun.
Bilaga KS2016/158/2, Regional utvecklingsstrategi Uppsala kommun.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med bilaga KS2016/158/1.

BESLUT

Ledningsutskottet Föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/158/1.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Expäns (Xi-ola

Utdra gsbestvrka nde
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Dnr2016/995

§ 177 Ansökan om bidrag till resa till vänorten Vändra i Estland för att
utveckla samarbetet

Inledning

Vänortsföreningen i Sala-Vandra ska göra en resa till Vandra den 30 augusti 2016.
Representanter från bland annat Företagarna i Sala deltar. Kostnaderna för resan

uppgår till cirka 38.000 kr. Vänortsföreningen ansöker om att få halva kostnaden,
16.500 kr i bidrag från Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS 2016/159/1, Ansökan från Vänortsföreningen i Sala-Vandra.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttbevilja 16.500 kr i bidrag till Vänortsföreningen Sala-Vandra att tas ur eget kapi-
tal.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttbevilja 16.500 kr i bidrag till Vänortsföreningen Sala-Vandra att tas ur eget kapi-

tal.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Exp(3300:a»06;--(".>Iz--

Juste an es si n Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-09-06

Dnr2016/739

Revisionsrapport -Uppföljning och styrning och kontroll av kom-
munens EU-projekt

Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC följt upp tidi-
gare granskningar avseende kommunstyrelsens styrning och kontroll över EJU-fman-

sierade projekt. Revisionsfrågan för granskningen har varit om kommunstyrelsens

styrning och kontroll över EU-finansierade projekt är ändamålsenlig och tillräcklig.

Beredning
Bilaga KS2016/160/1, Följebrev.
Bilaga KS 2016/160/2, Revisionsrapport.
Bilaga KS 2016/160/3, Förslag till yttrande.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttrevisionens synpunkter i tillämpliga delar när det gäller central uppföljning och
redovisning av EU-projekt ska beaktas i och med att det arbete som PSU-strategin pe-

kar ut börjar verkställas samt

a_ttöverlämna yttrandet till revisionen i enlighet med bilaga KS 2016/160/3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att revisionens synpunkter i tillämpliga delar när det gäller central uppföljning och

redovisning av EU-projekt ska beaktas i och med att det arbete som EU-strategin
pekar ut börjar verkställas samt

a_ttöverlämna yttrandet till revisionen i enlighet med bilaga KS 2016/160/3.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Exp 6101649674910

/.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-09-06

Dnr 20] 6/857

Revisionsrapport —Hantering av sociala medier

Inledning
Påuppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salakommun har PwC granskat
kommunens hantering av sociala medier. Revisionsfrågan för granskningen har varit
om kommunens hantering av sociala medier är ändamålsenlig.

Bilaga KS2016/161/1, Följebrev.
Bilaga KS2016/161/2, Revisionsrapport.
Bilaga KS 2016/161/3, Yttrande.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g avge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/161/3.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
;cmavge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/161/3.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Exp5l:blb~<’>‘)-Ob

Utdragsbestyrkande
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§ 180 Information

lnledning
Kommunchefjenny Nolhage informerar om direktiv för räddningstjänstens medver-
kande i olika evenemang.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
a_ttlägga informationen till handlingarna.

Juster ndes sign / Utdragsbestyrkande
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§ 181 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2016/162/1, sammanställning av anmälningsärenden, inga anmälningsä-

renden har inkommit.

Juster ñ 5 Utdragsbestyrkande
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§ 182 Nya hemsidan

INLEDNING

Per-Olov Rapp [S] ställer fråga om arbetet med nya hemsidan.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttbjuda in kontorschefen för' medborgarkontoret att informera om nya hemsidan
på nästaledningsutskott.

x'

Juster fa ssi n Utdragsbestyrkande
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2016-09-06

§ 183 Arbetet med kommunens mål

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) ställer fråga om hur man går vidare med arbetet med kommu-
nens nrål.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttåterkomma till frågan vid ett kommande sammanträde med kommunstyrelsens

ledningsutskott.

Utdragsbestyrkande
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Dm-2016/1092

§ 184 EU-projekt Energieffektivisering i Västmanland - EiV

INLEDNING
Kommunchefen Jenny Nolhage informerat' om ett EU-projekt tillsammans med Väst-

manlands kommuner och landsting om energieffektivisering.

Beredning
Bilaga KS201 6/164/1, Samverkansavtal

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att tecknaavtal med Västmanlandskommuner ochlandsting i enlighet med Bilaga
KS2016/164/1.

/ _ _
Justerand s si Utdragsbestyrkande


