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Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande  ersättare

Närvarande ersättare

Närvarande representanter

Övriga deltaga re

Justerandes sign

OM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2018-06-26

Anders Wigelsbo (C)

Peter Molin (M)

Hanna Westman  (SBÄ)
Ulrika  Spårebo (S)

Per-Olov Rapp (S)

Michel  P  B  Johansson (M)

Magnus Edman  (SD)
Camilla Runerås (S)
Bo Kihlström (S)

Lars Alderfors (L)
Sickan Palm  (KD)

Marie Berglind  (FI)

Inger Lindström, controller

Henrik Sjöblom bitr. barn-och utbildningschef

Benny Wetterberg, kanslichef

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Per Ström, Vård-och omsorgschef

Mårten Dignell, ekonomichef

Stefan Jacobsen, personalchef

Mats Hedman, näringslivschef

Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef

Anna Cedervång, redovisningsekonom

Mirjam Olsson, verksamhetscontroller

Niclas Karlsson, verksamhetscontroller

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl, verksamhetscontroller

Dalida Kalifa, verksamhetscontroller

Sofia Högerberg, verksamhetscontroller

Maria Nehlin, samhällsplanerare

Jasmina Trokic, planarkitekt

Rickert Olzon, krisberedskapssamordnare

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SALA
KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2018-06-26
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Sammanträdesdatum

2018-06-26

Dnr  2018  /784

§  162 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

INLEDNING
Månadsuppföljning maj 2018.

Beredning

Bilaga KS 2018/141/1, mänadsuppföljning 2018-05-31

Bilaga KS  2018 /141 /2, kostnader och intäkter i samband med mottagandet av nyan-

lända  2014-2018

Controller Inger Lindström, bitr. barn-och utbildningschef Henrik Sjöblom, Vård-och

omsorgschef Per Ström och ekonomichef Mårten Dignell 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

CW



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5  (16)

SALA LEDNlNGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-06-26

Dnr  2018/1025

§  163 Redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten i

Justerandes sign

W

balans

INLEDNING

Med anledning av det ekonomiska läget har kommunchefen fått i uppdrag på kom-

munstyrelsens ledningsutskott den 19 juni  2018, § 158, att redovisa vidtagna och pla—

nerade åtgärder för att få budgeten i balans.

Beredning

Bilaga KS 2018/ 143 /1, redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten i

balans

Kommunchef jenny Nolhage, värd—och omsorgschef Per Ström, samhällsbyggnadschef

Anders Almroth och bitr. barn-och utbildningschef Henrik Sjöblom föredrar ärendet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 15 minuter.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppmana samtliga nämnder och medarbetare till stor återhållsamhet och försik-

tighet i samtliga beslut med ekonomiska konsekvenser,

&  uppdra till kommunstyrelsens verksamheter att granska budgetbeslut och andra

beslut av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktige och som påverkat den ekono-

miska ramen för tidsperioden  2015-2018, samt återkomma till ledningsutskottet den

14 augusti  2018  med förslag till förändringar för beslut i kommunstyrelsen eller kom—

munfullmäktige, samt

a_tt uppmana övriga nämnder att granska budgetbeslut och andra beslut i nämnden

som påverkat den ekonomiska ramen för tidsperioden  2015-2018, samt återkomma

till ledningsutskottet den 14 augusti  2018  om kommunfullmäktige behöver fatta be-

slut i frågan.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tilläggsyrkande

a_tt kommunstyrelsen, skolnämnden och vård-och utbildningsnämnden får i uppdrag

att återkomma till ledningsutskottet den 14 augusti  2018  och redovisa hur de fram-

tida verksamheterna kan effektiviseras med god kvalité, samt hur kommunens intäk-

ter kan ökas.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S) yr-

kande och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

Utdragsbestyrkande

!
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SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

 

KOMM U N Sammanträdesdatum

2018-06-26

§  163  forts

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ät uppmana samtliga nämnder och medarbetare till stor återhållsamhet och försik-

tighet samtliga beslut med ekonomiska konsekvenser,

&  uppdra till kommunstyrelsens verksamheter att granska budgetbeslut och andra

beslut av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktige och som påverkat den ekono-

miska ramen för tidsperioden 2015-2018, samt återkomma till ledningsutskottet den

14 augusti  2018  med förslag till förändringar för beslut i kommunstyrelsen eller kom-

munfullmäktige,

a_tt uppmana övriga nämnder att granska budgetbeslut och andra beslut i nämnden

som påverkat den ekonomiska ramen för tidsperioden 2015—2018, samt återkomma

till ledningsutskottet den 14 augusti  2018  om kommunfullmäktige behöver fatta be-

slut i frågan, samt

a_tt kommunstyrelsen, skolnämnden och vård-och omsorgsnämnden får i uppdrag att

återkomma till ledningsutskottet den 14 augusti 2018 och redovisa hur de framtida

verksamheterna kan effektiviseras med god kvalité, samt hur kommunens intäkter

kan ökas.

Utdrag

kontorschefer

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

W



 
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(15>

SALA LEDNINGSUTSKO'ITET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-06-26

Utredning om Åkraskolan

INLEDNING

Omfattande  fuktskador upptäcktes på Åkraskolan vid årsskiftet 2017/ 2018.  Från  och

med höstterminen  2018  är skolan flyttad till Gärdesta modulskola, där undervis-

ningen ska bedrivas.

En utredning om Åkraskolan ska renoveras eller rivas för att ersättas med en nybygg-

nation, behöver genomföras.

Beredning

Samhällsbyggnadschef Anders Almroth och ekonomichef Mårten Dignell föredrar

ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

&  uppdra till kommunchefen att utreda om Åkraskolan ska renoveras eller rivas för

att ersättas med en nybyggnation,

&  uppdra till kommunchefen att presentera tidplaner för de olika alternativen. Loka-

lerna ska stå klara för ordinarie verksamhet senast från och med starten på höstter—

minen  2022,

&  uppdra till kommunchefen att utreda om skolan ska ligga på samma plats eller inte

vid en eventuell nybyggnation,

&  uppdra till kommunchefen att utreda dimensioneringsbehov för framtiden för de

olika alternativen,

&  uppdra till kommunchefen att utreda om det finns möjlighet att få till en flexibel,

skalbar lösning som kan förändras om de framtida behoven förändras,

&  uppdra till kommunchefen att ta fram en uppskattad investeringskostnad för de

olika alternativen samt vilka driftskonsekvenser dessa alternativ får,

&  uppdra till kommunchefen att utreda hur en hållbar lösning skulle kunna se ut och

om det finns möjlighet att finansiera byggnationen med ”grön finansiering",

&  uppdra till kommunchefen att utreda vilken effektivisering av driftskostnaderna

de olika alternativen medger, samt

&  utredningen som följer av detta uppdrag ska presenteras under våren 2019 i sam-

band med verksamheternas strategiska inspel.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 5 minuter.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

&  uppdra till kommunchefen att utreda om Åkraskolan ska renoveras eller rivas för

att ersättas med en nybyggnation,

&  uppdra till kommunchefen att presentera tidplaner för de olika alternativen. Loka-

lerna ska stå klara för ordinarie verksamhet senast från och med starten på höstter-

minen 202 2,

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 8(16)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-06-26

forts § 164

&  uppdra till kommunchefen att  utreda  om skolan ska ligga på samma plats eller inte

vid en eventuell nybyggnation,

att uppdra till kommunchefen att utreda dimensioneringsbehov för framtiden för de

olika alternativen,

a_tt uppdra till kommunchefen att utreda om det finns möjlighet att få till en flexibel,

skalbar lösning som kan förändras om de framtida behoven förändras,

&  uppdra till kommunchefen att ta fram en uppskattad investeringskostnad för de

olika alternativen samt vilka driftskonsekvenser dessa alternativ får,

jag uppdra till kommunchefen att utreda hur en hållbar lösning skulle kunna se ut och

om det finns möjlighet att finansiera byggnationen med "grön finansiering”,

ag uppdra till kommunchefen att utreda vilken effektivisering av driftskostnaderna

de olika alternativen medger, samt

&  utredningen som följer av detta uppdrag ska presenteras under våren  2019  i sam-

band med verksamheternas strategiska inspel.

Utdrag

kommunchefen

Utdragsbestyrkande

!
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-06-26

Dnr  2018/978

Handlingsplan 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 suicidprevention.

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

Vård-och omsorgschef Per Ström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

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

Peter Molin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Justerandes sign

CW

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

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

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-06-26

Dnr  2018/976

Programuppdrag för Katrinelund  /  Gudmundstorp

INLEDNING

Syftet  med planprogram är bland  annat  att möjliggöra för fler  bostäder  i form av tä-

tortsnära landsbygdsområde, att fastställa riktlinjer för hur området ska kunna ut-

vecklas, utan att de Värden som finns  ,  går förlorade, att ange lämplig indelning för de-

taljplaneringen och en utbyggnadsordning, att utreda hur de komplicerade miljöfak-

torer som finns, påverkar möjligheten att bygga bostäder i Vissa delar av området, att

ta hänsyn till det naturreservat som delar av området gränsar till.

Beredning

Bilaga KS 2018/137/1, ansökan om programuppdrag Katrinelund/Gudmundstorp

Samhällsplanerare Maria  N  ehlin föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att ta fram ett planprogram för Gud-

mundstorp /  Katrinelund

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att uppdra till plan-och utvecklingsenheten att ta fram ett planprogram för Gud-

mundstorp /Katrinelund

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-06-26

Dnr2018/71

Detaljplan för del av Ringgatan; beslut  om  samråd

INLEDNING

Syftet  med detaljplanen är att möjliggöra parkering och skapa en ändamålsenlig an-

vändning av parkeringarna längs Ringgatan. I dag används parkeringsytorna som

parkering men i gällande detaljplan är de planlagda för PARK-ändamål. De står på

tidsbegränsat bygglov.

Beredning

Bilaga KS  2018  /  142  /  1, plan-och genomförandebeskrivning, detaljplan för del av Ring-

gatan

Planarkitekt ]asmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att sända ut detaljplanen på samråd.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att sända ut detaljplanen på samråd.

 

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 12 (16)

SA LA LEDNINGSUTSKO'I'I'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-06-26

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

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt krisberedskapssamordnare Rickert Olzon utses till ny säkerhetsskyddschef samt,

a_tt personalchef Stefan Jacobsen utses som ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt krisberedskapssamordnare Rickert Olzon utses till ny säkerhetsskyddschef samt,

a_tt personalchef Stefan Jacobsen utses som ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

mm. m. . m......—

%

 

i

i,
l
l.
iL;
l:

i
l



 

§  169

Justerandes  sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-06-26

Dnr  2018/981

Revidering i kommunstyrelsens delegationsordning — tillägg med

delegationer rörande säkerhetsskydd och totalförsvar

INLEDNING

Kommunstyrelsens delegationsordning saknar delegation avseende Säkerhetsskydds-

lagen  (1996:627), Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och Skyddslagen

(2010:305), varför en komplettering föreslås  .

Beredning

Bilaga KS  2018/139/1, missiv

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ät kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

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

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

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

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-06-26

§  170 Information

INLEDNING

Per-Olov Rapp (S) informerar om sitt deltagande i Kommuninvests föreningsstämma  i

Stockholm den 26 april  2018.

Hanna Westman (SBÄ) informerar från direktionsmöte med VafabMiljö kommunal—

förbund den  1  juni  2018.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

m
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SA LA LEDNINGSUTSKO'ITET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-06-26

Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga  KS 2018/136/1, sammanställning av  anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet  beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till  handlingarna

Utdragsbestyrkande

15(16)
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SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-06-26

Avslutning
Ordförande Anders Wigelsbo (C) tackar ledningsutskottets ledamöter och ersättare

samt tjänstepersoner för ett bra samarbete och önskar alla en trevlig sommar.

Oppositionsrådet Ulrika Spårebo (S) önskar ordförande och övriga detsamma.

Utdragsbestyrkande

16(16)


