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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNlNGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Anders Wigelsbo (C)

Peter Molin (M)

Hanna Westman  (SBÄ)
Ulrika  Spårebo (S) § 211-§ 214

Per-010v Rapp (S)

Carola  Gunnarsson (C)

Michel  P  B  Johansson (M)

Magnus Edman  (SD)

Camilla Runerås (S) § 211-§ 212

LarsAlderfors  (L)

Håkan Pettersson  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Maria Arvidsson (V)

Marie Berglind  (FI)

]uneAnn Wincent, barn-och utbildningschef

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Tommy Jansson, räddningschef

Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef

Inger Lindström, controller

Anna Cedervång, redovisningsekonom

Niclas Karlsson, verksamhetscontroller

Sofia Högerberg, verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl, verksamhetscontroller

Alan Nouri, verksamhetscontroller

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Jasmina Trokic, planarkitekt

Maria  N ehlin, planarkitekt

Martin Röjestål, planarkitekt

Robert Yngvesson, planarkitekt

Liv Fredling, praoelev

jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-02

Dnr  2018/1025

§  211 Redovisning av  åtgärder  för att få den kommunala budgeten i ba-

Justerandes sign

lans

INLEDNING

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

munstyrelsens ledningSutskott den 14 augusti  2018, § 173, att vid varje samman-

träde redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att få budgeten i balans.

Beredning

Kommunchef jenny N olhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

&  uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsens led-

ningsutskott, tills dess annat beslutats, redovisa åtgärder för att få ekonomin i balans,

samt

a_tt uppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans,

a_tt bjuda in revisionen till ett möte om hantering av saneringskostnader, samt

a_tt föreslå kommunstyrelsen att besluta att uppdra till kommunchefen att omedelbart

införa stopp på inköp, anställningar och konsulter, att gälla tillsvidare.

Varje avsteg från stoppet ska vara väl motiverat och med kommunens medborgare i

fokus.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

&  uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsens led-

ningsutskott, tills dess annat beslutats, redovisa åtgärder för att få ekonomin i balans,

a_tt uppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans,

&  bjuda in revisionen till ett möte om hantering av saneringskostnader, samt

ät föreslå kommunstyrelsen att besluta att uppdra till kommunchefen att omedelbart

införa stopp på inköp, anställningar och konsulter, att gälla tillsvidare.

Varje avsteg från stoppet ska vara väl motiverat och med kommunens medborgare i

fokus.

Utdrag

kommunstyrelsen

kommunchefen

nämnder

Utdragsbestyrkande

l
l
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 5(13)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-02

Dnr 2018/1374

§  212 Delårsrapport  2018  för Sala kommun

Justerandes sign

ÖM

Beredning

Bilaga KS  2018/176/1, delårsrapport 2018-08-31, Sala kommun

Bilaga KS  2018/176/2, nämndernas beslutsprotokoll

Bilaga KS  2018/176/3, uppföljning nämndernas interkontrollplaner

Controller Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna  2018, samt

a_tt godkänna delårsrapport  2018  för Sala kommun.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna  2018, samt

a_tt godkänna delårsrapport  2018  för Sala kommun.

Noteras att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 6(13)

SA LA LEDNlNGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10—02

Dnr2018/1355

Prioriteringslista för planärenden

INLEDNING

Plan-och utvecklingsenheten har fler pågående planärende. För att lättare kunna pla-

nera och prioritera planverksamhetens arbete är det viktigt att ha en aktuell lista över

pågående planärenden.

Beredning

Bilaga KS 2018/173/1, missiv  — beslut om godkännande av prioriteringslista

Bilaga KS  2018/173/2, genomgång av planärenden inför år  2019

Planarkitekterna Jasmina Trokic, Martin Röjestål, Robert Yngvesson och Maria Nehlin

föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

_a_t_t godkänna prioriteringslista över pågående planärenden i enlighet med Bilaga KS

2 01 8/1 73/2.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna prioriteringslista över pågående planärenden i enlighet med Bilaga KS

2018 / 173/2.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(13)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-02

Dnr  2018/1356

§ 214 Avskrivning av ärenden inom detaljplanering

Justerandes sign

INLEDNING

Plan-och utvecklingsenheten har idag fyra detaljplaneärenden som föreslås avskrivas

för att de inte längre är aktuella och saknar förutsättningar för att fortsätta arbetas

med.

Beredning

Bilaga KS  2018/ 174/ 1, tjänsteskrivelse — avskrivningsärenden

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt avskriva detaljplaner i enlighet med Bilaga KS  2018/174/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt avskriva detaljplaner i enlighet med Bilaga KS  2018/174/1.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8  (13)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-02

Dnr  2018/1357

§  215 Uppdrag avseende översyn av riktlinjer för markanvisning Sala

Justerandes sign

kommun

INLEDNING

I  de riktlinjer för markanvisningar som kommunstyrelsen antagit (KS  2016 / 145)

anges principer för markprissättning, som idag tillämpas vid prissättning av kommu-

nal mark. Riktlinjerna för markanvisningar gäller dock inte för försäljning av villatom-

ter för enskilt byggande, då dessa istället säljs via kommunens tomtkö och tilldel-

ningen sker efter kötid i tomtkön.

Beredning

Bilaga KS  2018 /175  /  1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingschefen att utarbeta ett förslag till reviderade rikt-

linjer för markanvisning i Sala kommun, samt

a_tt förslaget presenteras senast vid ledningsutskottets sammanträde den 30 oktober

2018.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingschefen att utarbeta ett förslag till reviderade rikt-

linjer för markanvisning i Sala kommun, samt

&  förslaget presenteras senast vid ledningsutskottets sammanträde den 30 oktober

2018.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 9(13)

SA LA LEDNINGSUTSKO'ITET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-02

Dnr2018/1220

Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap, § 35, ska  motioner  beredas så att fullmäktige kan fatta

beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas

inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till full-

mäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handlägg-

ning,

Beredning

Bilaga KS 2018/170/1, missiv — redovisning av motioner som ej behandlats inom ett

år

Bilaga KS 2018/170/2, redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

&  godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag ,

kommunstyrelsen ?

l
l
l

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-02

Dnr  2018/1221

Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap, § 35, ska medborgarförslag beredas så att fullmäktige

kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredningen inte kan av-

slutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas

till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från

vidare handläggning,

Beredning

Bilaga KS  2018  /  171 /1, missiv — redovisning av medborgarförslag som ej behandlats

inom ett år

Bilaga KS 2018/171/2, redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett

år

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

ag godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13)

SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-02

Dnr2018/1219

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgar-

förslag

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade 29 januari  2009, §  10, att bifalla motionen om redovis-

ning av verkställighet av bifallna motioner och medborgaförslag. Motionärerna före—

slog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och medbor-

garförslag som bifallits men ännu inte verkställts

Beredning

Bilaga KS  2018/172/1, missiv — redovisning av verkställande av bifallna motioner och

medborgarförslag

Bilaga KS  2018/172/2, — redovisning av verkställande av bifallna motioner och  med-

borgarförslag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

?



 
Justerandes sign

CM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOM  M  UN Sammanträdesdatum

2018-10-02

Övrig fråga

INLEDNING

Per-Olov Rapp (S) ställer en fråga om varför Sala kommuns Facebook-sida inte varit

aktiverad under juni t o m 11 september.

Kommunchef lenny Nolhage svarar att det  i  våras inträffade en händelse på kommu-

nens Facebook-sida som tog stora personalresurser i anspråk för att hanteras. Inför

sommaren vägdes detta in i planeringen för kommunikationsenhetens semesterledig-

heter. Kommunikationsenheten är moderator för Facebook-sidan. Det beslutades att

lägga ut en sommarhälsning och att inte aktivera Facebook-sidan under denna period.

Ett möte är inbokat för att göra en analys av vilka kommunikationskanaler som ska

användas i Sala kommun.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-10-02

§ 220 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2018 /169  /  1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna

Justerandes sig Utdragsbestyrkande

 


