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J SALA LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr 2017/1462

Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland om samverkan för  trygg och effektiv utskrivning från
sluten hälso-och sjukvård

[NLEDNING

Den 1 januari 2018 träder Lag [2017:612] om samverkan vid utskrivning från sluten

hälso-och sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre har behov av

den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt

och effektivt sätt.

Beredning

Bilaga KS 2017/215/1, missiv

Bilaga KS 2017/215/2, Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommu-

nerna i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning frän sluten

hälso-och sjukvård

Vård-och omsorgschef Per Ström och verksamhetschefMaria Ekelund Dannert före-

drar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt anta överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västman-

land om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och sjukvård,

att gälla från och med 1 januari 2018, i enlighet med Bilaga KS 2017/215/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag anta överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västman-

land om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och sjukvård,

att gälla från och med 1 januari 2018, i enlighet med Bilaga KS 2017/215/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestvrka nde



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 501)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-11-28

 

§  241 Information  om salase och sociala medier

[NLEDNING

Information om Sala kommuns  hemsida  och om kommunens representation  i  sociala

medier.

Beredning

EnhetschefChristoFer Berg, kommunikatörer Pelle Johansson och Marco Helmisaari

informerar.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

LH lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrka nde

   
JusteCGles sign

-_
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

5242 Information om åtgärdsutredning och riskvärdering för det förore—

ningsskadade området Gamla  Hyttan

Beredning

Miljöingenjör Jenny Sivars informerar om åtgärdsutredning och riskvärdering för det

föroreningsskadade området  Gamla  Hyttan.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

tt lägga informationen till handlingarna.

Justera es ign Utdragsbestyrkande
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Juste  (höggs sign
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr  2017/1385

Ansökan  om medfinansiering till LOVA-ansökan för att minska
övergödning till Gussjön från avrinningsområdet

[NLEDNING

Gussjön med omgivande hävdade marker omfattas av Natura  2000, där Natura  2000—

området Gussjön, utgör ett av totalt sex Natura 2000-områden som ingår i Svartåda-

lens våtmarkskomplex. Området omfattas även av Länsstyrelsens program för beva-

rande av odlingslandskapets natur-och kulturvärden från år 1991. Området är utpe-

kat som Ramsarområde, det vill säga, upptaget på CW-listan (Convention ofWet-

lands] som ett våtmarksområde av internationellt intresse.

Beredning

Bilaga KS  2017/216/1, ansökan från Gussjöns regleringsföretags samfällighetsför-

ening

Bilaga KS  2017/216/2, vattenkvaliteten i Gussjön  — sammanfattning

Kommunekolog Kjell Eklund föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 240 000 kronor till medfinansiering av LOVA-ansökan, i enlighet med Bilaga

KS  2017/216/1, att anvisas ur eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 240 000 kronor till medfinansiering av LUVA-ansökan, i enlighet med Bilaga

KS  2017/216/1, att anvisas ur eget kapital.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§  244

Justerandes  sign

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Information  om upphandlingsverksamheten

Beredning

Ekonomichef Mårten Dignell informerar om upphandlingsenhetens  verksamhet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

8(21)
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr 2017/1411

§245 Ny Budgetprocess

Beredning

Bilaga KS 2017/229/1, Ekonomi  och Verksamhetsstyrning, Verksamhetsåret 2018

Ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  fastställa förslag till budgetprocess för Sala kommun,  i  enlighet med Bilaga KS

2017/229/1, att gälla från och med 1 januari 2018.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa förslag till budgetprocess för Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS

2017/229/1, att gälla från och med 1 januari 2018.

Utdrag

kommunstyrelsen

 

Juste a des sign  " Utdragsbestyrkande
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Juster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

” SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

Uppföljning av  kommunens verksamhet  och ekonomi

[NLEDNING

Uppfiflhfingoktober2017

Beredning

BHagal€S2017/217/1,redovnnnng

Yrkanden

CarokiGunnarsson(C]yrkar

attledningsutskottetbeslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottetbeslutar

att lägga infonnationen till handlingarna.

n  es  sign 7  -- Utdragsbestyrkande *—

f

J’K_

Dnr  2017/580

10  (21)
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11—28

Dnr 2017/1361

§  247 Anställning av arbetstagare inom ramen för arbetsmarknadspoli—
tiska åtgärder i Sala  kommun, ambitionsnivå

[NLEDNING

Sala  kommun  är den största arbetsgivaren i Sala. Ansvaret för  handläggning av ar-

betsmarknadspolitiska åtgärder  i  kommunen  ligger hos arbetsmarknadsenheten

(AM E]. Sala  kommun  borde, vad gäller arbetsniarknadspolitiska åtgärder, ha ambit—

ionen att kunna erbjuda en person som fungerar mycket tillfredsställande  i  sina ar-
betsuppgifter, en tillsvidareanställning enligt AB.

Beredning

Bilaga KS 2017/218/1, tjänsteskrivelse

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en person med trygghetsanställning inom ramen för arbetsmarlmadspolitiska åt-

gärder med tidsbegränsad anställning enligt BEA-avtalet, ska med lönebidrag från Ar-

betsförmedlingen kunna ges möjlighet att erbjudas en tillsvidareanställning om hen

fullgör sina arbetsuppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt, inom kommunens

verksamheter, men att arbetsgivaransvaret fortsatt åvilar arbets marknadsenheten

som idag.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en person med trygghetsanställning inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åt—

gärder med tidsbegränsad anställning enligt BEA-avtalet, ska med lönebidrag från Ar-

betsförmedlingen kunna ges möjlighet att erbjudas en tillsvidareanställning om hen

fullgör sina arbetsuppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt, inom kommunens

verksamheter, men att arbetsgivarensvaret fortsatt åvilar arbetsmarknadsenheten

som idag.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justera d ssign . Utdrag-sbestyrkande

K
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr2014/424

§  248 Detaljplan för Evelund; planprogram

lNLEDNlNG

Trafikplats Evelund utgör en viktig knutpunkt på riksväg 70/56 för trafiktill och från

Västerås, Dalarna eller Uppsala och Gävle vis Sala tätort. Området ligger strategiskt

och har potential att utvecklas till en av stadens entréer men också till en plats för eta-

blering av verksamheter som kräver ett gott trafikläge.

Beredning

Bilaga KS  2017/228/1, planprogram

Bilaga KS  2017/228/2, samrädsredogörelse

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 12

december  2017.

BESLUT

Ledningsntskottet beslutar

ät hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 12

december 2017.

Juster h/cfes sign Utdragsbestyrkande

t

!



 

§  249

Juste  ndes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13E21J

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-11—28

Dnr  2017/1409

Effektivt kommunalt arbetsmarknadsarbete

INLEDNING

Kommunens  arbetsmarknadsarbete har tillsammans med Arbetsförmedlingens ar-

bete stor betydelse för de personer som har svårigheter att etablera sig på arbets-

marknaden och komma till egen försörjning. Området har också stora beröringspunk-

ter med kompetensförsörjningsfrågan för alla arbetsgivare i kommunen.

Föreslagen översyn syftar till att se över organisation och respektive uppdrag för

kommunens arbetsmarkandsarbete och föreslå förändringar om förbättringsområden

identifieras.

Beredning

Bilaga KS 201  7/219/1, tjänsteskrivelse

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

fl ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av uppdrag och organisat-

ion för kommunens arbetsmarknadsarbete, samt

a_tt om så bedöms vara av betydelse, föreslå förändringar avseende uppdrag och orga-

nisation.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av uppdrag och organisat-

ion för kommunens arbetsmarknadsarbete, samt

att om så bedöms vara av betydelse, föreslå förändringar avseende uppdrag och orga-

nisation.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka  nde
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr2017/1202

§ 250 Yttrande avseende Promemoria Elmarknadslag (Ds  2017:44]

INLEDNING

[ promemorian finns ett förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuvarande

ellagen [1997:857). Syftet med förslaget är Främst att göra en redaktionell och syste-

matisk bearbetning av den gällande elmarknadslagstiftningen.

Beredning

Bilaga KS 2017/220/1, remiss

Bilaga KS 2017/220/2, sammanfattning av promemoria [Ds  2017:44)

Bilaga KS 2017/220/3, yttrande från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/220/2.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ät avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/220/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Ju tera de sign Utdragsbestyrkande
h

K
l
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr2017/1398

§  251 Revidering av taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga

och explosiva varor (LBE)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt upp-

dragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Beredning

Bilaga KS  2017/221/1, missiv

Bilaga KS  2017/221/2, taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva va—

ror

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att höja taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

(LBE) med 4%, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS  2017/221/2, att gälla

fr om  1  januari  2018.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  höja taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

[LBE] med 4%, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS  2017/221/2, att gälla

fr om  1  januari  2018.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde
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Just a
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(21)

lm SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträ desdatum

2017-11-28

Dnr  2017/1399

Revidering av taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explo-

siva varor [LBE]

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt upp-

dragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Beredning

Bilaga KS  2017/222/1, missiv

Bilaga KS  2017/222/2, taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt höja taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor [LBE] med 4%,

i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS  2017/222/2, att gälla fr om  1  januari

2018.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt höja taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med 4%,

i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS  2017/222/2, att gälla fr om 1 januari

2018.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utd ragsbesiyrkande



 

§253
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr2017/1400

Revidering av taxa för  tillsyn  enligt lag om  skydd  mot olyckor (LSD)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt upp-

dragit  till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Beredning

Bilaga KS  2017/223/1,  missiv

Bilaga KS  2017/223/2, taxa för tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot

olyckor

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt höja taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor med 4%, i enlighet med för-

valtningens förslag, Bilaga KS  2017/223/2, att gälla fr om  1  januari  2018.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt höja taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor med 4%, i enlighet med för-

valtningens förslag, Bilaga KS  2017/223/2, att gälla fr om  1  januari  2018.

Utdrag

kommunstyrelsen

JisterandiZ Utdragsbeslyrkande

Q'
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JusteCh s si n
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr 2017/1406

Förslag till intern kontrollplan 2018 övergripande för Sala kommun

INLEDNING

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun

ska nämnder och styrelser varje år anta en särskild plan för uppföljning av den in-

terna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätt—

håller en tillfredsställande intern kontroll.

Beredning

Bilaga KS 2017/224/1, missiv

Bilaga KS 2017/224/2, intern kontrollpla112018 övergripande för Sala kommun

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa intern kontrollpian 2018 att gälla övergripande för Sala kommun i enlig-

het med Bilaga KS 2017/224/2, samt

att uppmana nämnderna att komplettera sina interna kontrollplaner enligt intern

kontrollplan 2018 övergripande för Sala kommun.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  fastställa intern kontrollplan 2018 att gälla övergripande för Sala kommun i enlig-

het med Bilaga KS 2017/224/2, samt

a_tt uppmana nämnderna att komplettera sina interna kontrollplaner enligt intern

kontrollplan 2018 övergripande för Sala kommun..

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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Justerandes sign
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SANWAANTRÄDESPROTOKOLL igen

I SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr 2017/1407

Förslag till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verk—
samheter samt överförmyndare

INLEDNING

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll  i  Sala kommun

ska nämnder och styrelser varje år anta en särskild plan för uppföljning av den in-

terna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätt-

håller en tillfredsställande intern kontroll.

Beredning

Bilaga KS 2017/225/1, missiv

Bilaga KS 201 7/22 5/2, intern kontrollplan 2018 komiminstyrelsens verksamheter

Bilaga KS 2017/225/3, intern  kontrollplan  2018 över-förmyndare

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt för

överförmyndare i enlighet med Bilagor KS 2017/225/2—3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt för

överförmyndare i enlighet med Bilagor KS 2017/225/2-3.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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A  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

Dnr 2017/1405

§ 256 Namnbyte av det  kommunala  handikapprådet

[NLEDNING

Det kommunala handikapprådet  i  Sala föreslås byta namn till funktionsrättsrådet.

Namnbytet följer  i  spåren av att Handikappförbunden har gjort ett liknande namn-

byte till Funktionsrätt Sverige.

Beredning

Bilaga KS 2017/226/1, skrivelse

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommunala handikappråd, även kallat KHR, byter namn till Sala Funktions-

rättsråd [SFR].

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

aitt Sala kommunala handikappråd, även kallat  KHR, byter namn till Sala Funktions-

rättsråd [SFR].

Utdrag

kommunstyrelsen

JusterCé si r1 Utdragsbestvrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-28

§  257 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2017/227/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

 


