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2018-08-15

 

Närvarolista

Beslutande

Leo'amöter Anders Wigelsbo  (C), ordförande

Carola Gunnarsson  (C)
Michael PB Johansson  (M)

Hanna Westman  (SBÄ), vice ordförande

Ulrika Spårebo  (S), andre Vice ordförande

Per-Olov Rapp (S)

Anders Dahlström  (S)

Magnus Edman  (SD)

Tjänstgörande ersättare Crister Eriksson  (C) ersätter Gustaf Eriksson (C)

Magnus Nordlund (S) ersätter Camilla Runerås (S)

Ian Babar (MP) ersätter Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Alaittin Temur (S) ersätter Johanna Ritvadotter  (V)

Närvarande ersätta re Lars Alderfors  (L)

Sickan Palm (KD)

]ohan Widén (M)

Tomas Bergling (M)

Ralf Träskman  (SBÄ)
Louise Eriksson  (SD)

övriga deltagare Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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KOMMUNSTYRELSEN l

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Dnr  2018/978

Handlingsprogram för suicidprevention

INLEDNING

Våren  2017  inkom ett medborgarförslag med rubriken "Sala kommun behöver en

handlingsplan för hur självmorden ska minska". Medborgarförslaget bifölls av kom—

munfullmäktige i april  2017.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till handlingsprogram för suicidprevent-

ion. Handlingsprogrammet föreslås gälla till och med den 31 december  2019.

Beredning

Bilaga KS  2018/140/1, missiv

Bilaga KS  2018/140/2, handlingsprogram för suicidprevention

Ledningsutskottets beslut  2018-06-26, § 165

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottet att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta program för suicidprevention i enlighet med Bilaga KS  2018/140/2.

BESLUT ,
Kommunstyrelsen beslutar

&  anta program för suicidprevention i enlighet med Bilaga KS  2018/140/2.

Utdrag

registrator

kontorschefer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(11)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Dnr  2018/980

Utseende av säkerhetsskyddschef med ställföreträdare

INLEDNING
Kommunerna är skyldiga att ha en säkerhetsskyddschef med ställföreträdare enligt

Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och den nya Säkerhetsskyddslagen  (2018:585)

som träder i kraft 1 april  2018, om det inte är uppenbart obehövligt.

Beredning

Bilaga KS  2018/138/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  2018-06-26, § 168

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt krisberedskapssamordnare Rickert Olzon utses till ny säkerhetsskyddschef samt,

a_tt personalchef Stefan Jacobsen utses som ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt krisberedskapssamordnare Rickert Olzon utses till ny säkerhetsskyddschef samt,

a_tt personalchef Stefan Jacobsen utses som ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

Utdrag

Rickert Olzon

Stefan Jacobsen

kommunchef

kontorschefer

Utdragsbestyrkande

OLW
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W

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL Gm)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Dnr  2018/981

Revidering i  kommunstyrelsens  delegationsordning — tillägga  med
delegationer rörande  säkerhetsskydd och  totalförsvar

INLEDNING

Kommunstyrelsens  delegationsordning saknar delegation avseende  Säkerhets-

skyddslagen (1996:627), Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och  Skyddsla-

gen (2010:305), varför  en komplettering föreslås.

Beredning

Bilaga  KS 2018/139/1, missiv

Ledningsutskottets beslut 2018—06—26, § 169

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till  ledningsutskottets  förslag att kommunstyrelsen  beslutar

a_tt kommunstyrelsens  delegationsordning kompletteras med  delegationer rörande

säkerhetsskydd och  totalförsvar i enlighet  med  Bilaga  KS 2018  /  139  /  1.

BESLUT

Kommunstyrelsen  beslutar

a_tt  kommunstyrelsens  delegationsordning kompletteras med  delegationer rörande

säkerhetsskydd och  totalförsvar i  enlighet med  Bilaga  KS 2018 /139  /  1.

Utdrag

ekonomikontoret, Mirjam  Olsson

kommunstyrelsens  förvaltning,

kommunchef

medborgarkontor

ekonomikontor

personalkontor

samhällsbyggnadskontor

bygg-och  miljökontor

näringslivskontor

räddningstjänst

överförmyndare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(11)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Dnr 2018/1117

Förslag naturreservat Hilllingsberget, Sala kommun

INLEDNING

Hillingsberget är ett område cirka 3 kilometer norr om Saladamm. Området består  i

huvudsak av ströWänlig barrskog som är cirka 100-110 är gammal. Stora delar av

området är extensivt skött och genom det rika kalkinslaget i marken förekommer

många sällsynta svampar i området.

Beredning

Bilaga KS 2018 /149 /1, missiv  — förslag naturreservat Hillingsberget, Sala kommun

Bilaga KS 2018 /149 /2, köpekontrakt Sala kommun  -  Naturvårdsverket

Ledningsutskottets beslut 2018-08-14, §  174

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna bildandet av naturreservat  i  Hillingsberget enligt bifogat avtal i Bilaga
KS 2018/149/2, samt
a_tt avtalet rörande bildandet av naturreservat i Hillingsberget undertecknas av kom-
munstyrelsens ordförande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna bildandet av naturreservat i Hillingsberget enligt bifogat avtal i Bilaga

KS 2018/149/2, samt

at; avtalet  rörande bildandet av naturreservat i Hillingsberget undertecknas av kom-

munstyrelsens ordförande.

Utdrag

kommunfullmäktige

W Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(11)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Dnr  2018/1076

Remiss av Länsstyrelsens plan för övertagande av räddningstjäns—

ten; yttrande

INLEDNING
Vid omfattande räddningsinsatser  i  kommunal räddningstjänst får Länsstyrelsen ta

över ansvaret från de kommunala räddningstjänsterna i berörd/a kommun/ er.

Ett förslag till Plan för övertagande av räddningstjänsten är utsänt på remiss och

Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig.

Beredning

Bilaga KS  2018/145/1, missiv

Bilaga KS  2018/ 145  /  2, Plan för övertagande av räddningstjänst  -  remissutgåva

Ledningsutskottets beslut 2018-08-14, § 175

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med utgångspunkti kommentareri Bilaga KS  2018/ 145 /2, sammanställa och

avge ett remissyttrande till Länsstyrelsen Västmanland.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt med utgångspunkt i kommentarer i Bilaga KS  2018  /  145  /  2, sammanställa och

avge ett remissyttrande till Länsstyrelsen Västmanland.

Utdrag

Länsstyrelsens Västmanland

räddningstjänsten

Utdragsbestyrkande

Uli/v
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-08-15

Dnr2018/1077

§  110 Remiss av Länsstyrelsens program för räddningstjänst rörande

kärnteknisk olycka och sanering i Västmanlands län; yttrande

INLEDNING

Program för räddningstjänst rörande kärnteknisk olycka och sanering i Västman-

lands län redogör för Länsstyrelsens ansvar och roll vid utsläpp av radioaktiva äm-

nen. Planen kompletterar befintliga krishanteringsplaner utifrån det särskilda an-

svar som åligger Länsstyrelsen kopplat till kärntekniska händelser. Ett förslag till

program är utsänt på remiss och Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig.

Beredning

Bilaga KS  2018/146/1, missiv

Bilaga KS  2018/ 14/2, program för räddningstjänst rörande kärnteknisk olycka och

sanering i Västmanlands län  -  remissutgåva

Ledningsutskottets beslut  2018-08-14, 176

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med utgångspunkt i kommentarer i Bilaga KS  2018  /  146/ 2, sammanställa och

avge ett remissyttrande till Länsstyrelsen Västmanland.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt med utgångspunkt i kommentarer i Bilaga KS  2018/ 146/2, sammanställa och

avge ett remissyttrande till Länsstyrelsen Västmanland.

1.

('

Utdrag

Länsstyrelsens Västmanland

räddningstjänsten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 1° (11)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Dnr 2018/1174

Revidering av  attestlista  för Kommunstyrelsens verksamheter

INLEDNING

Sala kommuns attestlista för kommunstyrelsens verksamheter behöver revideras.

Beredning

Bilaga KS 2018/ 150/1, missiv och attestlista för kommunstyrelsens verksamheter

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet

med Bilaga KS 2018/150/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet

med Bilaga KS 2018/150/1.

Utdrag

ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande

%  
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden  anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 26 juni och 14 augusti

2018 fattat  beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade de-

legationsbeslut  i  enlighet med Bilaga KS  2018/144/1.

Utdragsbestyrkande

W


