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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Anders Wigelsbo (C)

Peter Molin [M)

Hanna Westman  [SBA]
Ulrika  Spårebo (S)

Per-Olov Rapp (S)

Carola Gunnarsson (C)

Michael PB Johansson (M)

Magnus Edman (SD)

Camilla Runerås (S)

Bo Kihlström (5)

Lars Alderfors (L)

Sickan Palm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström (MP)

Maria Arvidsson (V)

Marie Berglind (Fi)

Tony Gunnarsson, projektledare Svenskt Näringsliv
Mats Hedman, näringslivschef

Inger Lindström, controller

Mårten Dignell, ekonomichef

Anna Cedervång, redovisningsekonom
Niclas Karlsson, verksanihetscontroller

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Dalida Kalifa, verksamhetscontroller

Mirjam Olsson, verksamhetscontroller

Alan Nouri, verksamhetscontroller

Malin Boman, ekonom

JuneAnn Wincent, barn—och utbildningschef

Henrik Sjöblom, biträdande skolchef
Per Ström, vård—och omsorgschef

Roger Nilsson, kultur—och fritidschef

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef
Marie Johansson, lT-chef

Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef
Stefan Jacobsen, personalchef
Linn Hemlin, miljöstrateg

Jasmina Trokic, planarkitekt
Mikael Nilsson, utredningsingenjör

Kjell Eklund, kommunekolog

Jenny Noihage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

2(16)
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“ELSE? SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMU N Sammanträdesdatum

2018-05-29

§ 138 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att  lägga till följande punkt  på  föredragningslistan:

Punkt 2, Fastställande  av  Sala kommuns kontokredit

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande

av
,f n.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SUG)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-29

5 139 Svenskt  Näringslivs  företagsklimatundersökning

[NLEDNING

Varje år genomför Svenskt  Näringsliv  en enkatundersökning av kommunernas före-

tagsklimat.

Beredning

Projektledare Tony Gunnarsson och näringslivschef Mats Hedman informerar om re-

sultatet av undersökningen i Sala kommun.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/-.

OW



 

§  140

Justerandes  sign

(UM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(16)
SALA LEDNINGSUTSKOTFET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-05-29

Dnr  2018/784

Uppföljning av kommunens  verksamhet  och ekonomi

INLEDNING

Mänadsuppföljning april 2018.

Beredning

Bilaga KS  2018/122/1, mänadsuppföljning 2018-04-30

Controller Inger Lindström föredrar ärendet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i fem minuter

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att ta fram åtgärder för att få den kommunala budgeten

i balans, samt

att dessa åtgärder redovisas på ledningsutskottets sammanträde den 19 juni  2018.

Ulrika Spårebo [S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_tt ta fram konkreta åtgärder hur varje verksamhet kan komma ner inom ram,

a_tt se över investeringarna och återkoppla vilka som verkligen kommer att genomfö-

ras under året,

a_tt beräkna driftskonsel—(venserna för de investeringar som genomförs  2018,
a_tt redovisa per nämnd hur de pengar som ätersökts via migrationsverket påverkat/r

verksamheterna, samt

a_tt detta redovisas på ledningsutskottet den 26 juni  2018

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos [S) yr—

kande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att ta fram åtgärder för att få den kommunala budgeten

i balans, samt

a_tt dessa åtgärder redovisas på Ledningsutskottets sammanträde den 19 juni  2018.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S), Per—Olov Rapp [S] reserverar sig till förmån för Ulrika Spärebos

(S] yrkande.

Utdrag:-bestyrkande



 

§  141

Justerandes  sign

Oil-V

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7116)
r  ;  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-05-29

Dnr2018/919

Fastställande  av Sala kommuns kontokredit

[NLEDNING

Sala  kommun  har nyligen upphandlat  banktjänster.  Upphandlingen innebär att kom-

munens avslutar alla engagemang i Nordea till förmån för Sala Sparbank. Kontokredi-

ten ska kopplas till ett nytt konto i Sala Sparbank och ett formellt beslut måste fattas.

Beredning

Reviderad Bilaga KS  2018/127/1, missiv  — fastställande av Sala kommuns kontokre—

dit

EkonomichefMårten Dignell föredrar ärendet

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppta en kontokredit i Sala Sparbank på  60.000.000  kronor, beslutet får under-

tecknas av konnnunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo i förening med ekonomi-

chef Mårten Dignell,

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens beslutar

a_tt uppta en kontokredit i Sala Sparbank på  60.000.000  kronor, beslutet får under-

tecknas av kornmunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo i förening med ekonomi-

chef Mårten Dignell.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



 

§ 142

Justerandes sign

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 8115)
iSALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05—29

KKiK — kommunens  kvalitet  i  korthet

INLEDNING

Det  nationella  projektet  KKiK — kommunens kvalitet  i  korthet, drivs av Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) och omfattar 251 kommuner. Syftet är dels att kommunin-
nevånarna ska få information om resultat och kvalitet på den service som kommunen
tillhandahåller, dels att kommunen ges möjlighet att öka sitt fokus på resultat och för-
bättringar genom att integrera  KKiK  i sin styrning och ledning samt att utgöra un-
derlag för de förtroendevaldas dialog med medborgarna om kommunens service och
kvalitet

Beredning

Controller Inger Lindström informerar.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

 

Utdragsbestvrka nde
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Justerandes  sign

(EM/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9  (16?
;  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-05—29

Dnr  2018/894

Energi —och klimatstrategi Sala kommun mot  2030

[NLEDNING

Energi-och  klimatstrategi  för Sala kommun mot  2030  är ett förslag till ny klimatstra-

tegi för Sala kommun.  Förslaget  omfattar både kommuninnevånare och kommunens
verksamheter. Klimatstrategins övergripande vision är EttfossilfrittSala med livskraft

och god livskvalitet, väl anpassat till de konsekvenser som klimatförändringarna väntas
få.

Beredning

Bilaga KS  2018/124/1, missiv

Bilaga KS  2018/124/2, förslag till energi-och klimatstrategi Sala kommun

Miljöstrateg Linn Hemlin föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

a_tt anta Energi-och klimatstrategi Sala kommun, mot  2030, i enlighet med Bilaga KS
2018/124/2.

BESLUT

Ledningsutskottet  föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att anta Energi-och klimatstrategi Sala kommun, mot  2030, i enlighet med Bilaga [(S

2018  /  124  /  2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

6W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-29

Dnr2018/731

Detaljplan förutveckling avcentrala Ransta, etapp 1; beslut om
planuppdrag

INLEDNING

Syftet med denna detaljplan är attmöjliggöra enutveckling av de centrala delarnai
Ransta tätort. Detaljplanen kommer främst att rikta in sig på en centrunnitveckling
med medföljande ändamål som hör till centrum. Dessa är bostäderi form av flerbo-
stadshus, trygghetsboende och villor samt vård i olika former till exempel äldrevård
och vårdcentral.

Beredning
Bilaga KS 2018/113/1, detaljplaneuppdrag

Planarkitekt ]asmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden
Anders Wigelsbo [C) yrkar
att ledningsutskettet beslutar
a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för utveckling av
centrala Ransta, etapp 1.

BESLUT

Ledningsntskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för utveckling av
centrala Ransta, etapp 1.

 

Utdrag
plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestvrkande



 

§ 145

Justerandes sign

(tv

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL n (16;
SALA LEDNlNGSUTSKOTfET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018—05-29

Dnr 2016/83

Dammar i Sala Silvergruvas vattensystem

INLEDNING

Sala kommun förvärvade 1989 Sala Silvergruva. l köpet  ingick gruvans  hela vattensy—
stem som övertogs  i  befintligt  skick.  I och med detta blev Sala kommun ansvarig för
vattensystemet och dess verksamhet, vilket  i  dag innebär drift och underhåll av bland
annat befintliga dammar.

Beredning

Bilaga KS 20 18/12 3/1, rapport av professor em, Sven Knutsson

Utredningsingenjör Michael Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

 

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

du

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 12 us)
TV SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Samma  nträdesdatum

2018—05-29

Dnr  2018/633

Kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön som bad—och
fiskesjö

INLEDNING

Viggsjön är belägen i norra Västerfärnebo socken och är en två hektar så kallad ås—
gropsjö. l nutid har sjöns värde som badsjö uppmärksammats och dåvarande Väster-
färnebo kommun anlade ett offentligt bad.

För  5-10  år sedan skedde en betydande förändringi sjön som fått stora effekter på
det biologiska livet i sjöns vattenmassa. En olaglig inplantering av fiskarten Guld id
gjordes. Algblomning uppstod och för något är sedan tvingades badet att stänga på
grund av detta.

Beredning

Bilaga KS  2018/121/1, ansökan om kommunal finansiering av restaurering av Vigg—
sjön som bad-och fiskesjö
Bilaga KS  2018/121/2, Kloster Vattenekologi AB  _  ekologisk och biologisk sjörestau-
rering

Bilaga KS  2018/121/3, Offert Allumite Konsult AB

Kommunekolog Kjell Eklund föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag anslå 200 000 kronor till Skolnämnden för att återställa Viggsjön som bad-och fis-
kesjö, ienlighet med ansökan i Bilaga KS  2018/121/1, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 200 000 kronor till Skolnämnden för att återställa Viggsjön som bad-och fis-
kesjö, i enlighet med ansökan i Bilaga KS  2018/121/1, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL in (161

1  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-29

Dnr  2017/1409

§  147 Effektivt kommunalt arbetsmarknadsarbete

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade i december  2017  om att ge kommunchefen  i  uppdrag att

genomföra en översyn av uppdrag och organisation för kommunens arbetsmarkands-

arbete.

Beredning

Bilaga KS  201/125/1, översyn av arbetsmarknadsarbetet inom Sala kommun

Kommunchef lenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

"!

/



SAMMANTRADESPROTOKOLL 14 (161

I  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-29

Dnr  2018/872

§  148 Ansökan  om bidrag för genomförandet av Fyrverkerimusikfestiva-
len i Sala  2018

INLEDNING
Sala Blåsorkester ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra Fyrverkerimusikfes-

tival i Sala den  1  september  2018.  Festivalen är en tradition sedan  1993  och är

mycket uppskattad av såväl salabor som tillrest publik. Vid detta tillfälle presenterar

Sala kommun årets Salaambassadör.

Beredning

Bilaga KS  2018/120/1, ansökan om bidrag för genomförande av Fyrverkerinulsikfes-

tivaleniSala  2018

Bilaga KS  2018/120/2, budget för Fyrverkerimusikfestivalen  2018
Bilaga KS  2018/120/3, fotografi

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 145 000 kronor för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivaleu i Sala den

1  september  2018, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Le dningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 145 000  kronor  för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala den

1  september  2018, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ” (16)
SALA LEDNINGSUTSKOTFET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-29

§  149 Information

INLEDNING

Anders Wigelsbo [C] informerar om att han  deltagit  på Länsstyrelsens integrationsråd

i  dag. Sala kommun lyfts fram som en positiv  förebild i  integrationsarbetet Bland an—

nat nämns pågående och planerade EFS—projekt.

Ulrika Spårebo (S) deltog den 23_25 maj i det Offentliga Rummet i Göteborg. Konfe-

rensen gav möjlighet att byta erfarenheter och att få inspiration av hur digitalisering

kan bidra till att utveckla en modern, samverkande och innovativ offentlig verksam-

het.

Hanna Westman [SBA] har deltagit i medlemsråd för Vafab Kommunalförbund.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

tt lägga anm'alningsärendena till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

av



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 us)
SALA LEDNlNGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-29

§  150 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2018/119/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ait lägga anmälningsärendena till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

CW


