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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2018—11-13

Anders Wigelsbo (C)

Peter Molin (M)

Hanna Westman  (SBÄ)
Ulrika  Spårebo (S)

Per-Olov Rapp (8)

Magnus Edman  (SD)

Camilla  Runerås (S)

B0 Kihlström (S)

Lars Alderfors (L)

Håkan Pettersson  (KD)
Maria Arvidsson (V)

JuneAnn Wincent, barn-och utbildningschef

Per Ström, vård-och omsorgschef

Roger Nilsson, kultur-och fritidschef

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Stefan Jacobsen, personalchef

Tommy Jansson, räddningschef/ säkerhetschef
Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef

Kristina Eriksson, transportstrateg

Kjell-Ove Jacobsson, plan—och markchef

Björn Danneby, markingenjör

Lena Sundberg, ekonomichef Sala-Heby Energi AB

Tommy Jönsson,affärsområdesansvarig Sala-Heby Energi AB

Christer Eriksson (C), styrelseordförande Sala-Heby Energi AB

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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Justerandes sign
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SA LA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2018—1 1-13
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§  241

Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4‘16)

. SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr  2018/1025

Redovisning av  åtgärder  för att få den kommunala budgeten i ba—

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 Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt 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.

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.

Utdragsbestyrkande

&l
l
i

!

lu

  



J

 

§ 242
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “16)

I  SA LA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr  2018/1099

Översyn av riktlinjer för färdtjänst

INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 14 augusti 2018, § 177, att uppdra till

kommunchefen att genomföra en översyn av färdtjänstreglerna, med hänsyn taget till

konstaterade negativa effekter av nuvarande riktlinjer för den enskilde medborgaren

Beredning

Bilaga KS  2018 /197 /1, översyn av riktlinjer för färdtjänst  — tjänsteskrivelse

Bilaga KS  2018/197/2, protokollsutdrag ledningsutskottet  2018-08-14, §  177

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt avvakta med översyn av riktlinjer för färdtjänst tills nya lagen om Särskilda per-

sontransporter beslutas, vilket med största sannolikhet görs under våren  2019,  för att

kunna verkställas 1 januari 2020.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

a_tt funktionsrättsrädet och pensionärsrådet får i uppdrag att skyndsamt ta fram enkla

åtgärder för att underlätta att bli beviljad färdtjänst/riksfärdtjänst till dess statens ut-

redning kommer med annan lagstiftning.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter

Anders Wigelsbo (C) yrkar

a_tt ärendet äterremitteras till Samhällsbyggnadskontoret.

Propositionsordning

Ordförande frågar om ärendet ska äterremitteras eller avgöras idag och finner att

ärendet ska äterremitteras.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt ärendet äterremitteras till Samhällsbyggnadskontoret.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spå-

rebos (S) yrkande.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret,

Kristina Eriksson

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 6(16)

_  SA LA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr  2018/1357

Redovisning av uppdrag avseende översyn av riktlinjer för markan-
visning

INLEDNING

Plan—och utvecklingschefen fick uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott den

2  oktober  2018, §  215, att presentera ett förslag till reviderade riktlinjer för markan-

visning Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2018 /214/ 1, Program för markanvändning med riktlinjer för markanvis-

ningsavtal

Plan-och utvecklingschef Kjell-Ove jacobsson samt markingenjör Björn Danneby före-

drar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar ,!

a_tt anta program för markanvändning med riktlinjer för markanvisningsavtal, i enlig-

het med Bilaga KS  2018/214/1.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

a_tt ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadskontoret för korrigering för att upp-

fylla standardkraven enligt gällande Riktlinje för styrdokument.

Propositionsordning

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att

ärendet ska återremitteras.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar ;
l

i

a_tt ärendet äterremitteras till Samhällsbyggnadskontoret för korrigering för att upp-

fylla standardkraven enligt gällande Riktlinje för styrdokument.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret,

Kjell-Ove jacobsson

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 7(15)

SA LA . LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr2018/1509

Plankostnadsprincip för Sala kommun

INLEDNING

I Sala kommun är det Samhällsbyggnadskontoret, Plan-och utvecklingsenheten, som

har ansvaret för att ta fram detaljplaner för Kommunstyrelsens räkning. Plan-och

bygglagen ger alla kommuner rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnader för de åt-

gärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Även arbete med detaljpla—

nering kan finansieras genom avgifter.

Plan-och utvecklingsenheten har arbetat fram en plankostnadsprincip för Sala kom-

mun.

Beredning

Bilaga KS 2018/211/1, missiv
Bilaga KS  2018/211/2, plankostnadsprincip för Sala kommun

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt fastställa framtagen Plankostnadsprincip för Sala kommun, i enlighet med Bilaga

KS 2018/211/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa framtagen Plankostnadsprincip för Sala kommun, i enlighet med Bilaga

KS 2018/211/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr  2018/1447

§  245 Ansökan om  utökad  borgensram för Sala Heby—Energi AB

Justerandes sign(7W

INLEDNING

I  samband med omskrivning av ägardirektiv omformulerades Sala-Heby Energi  AB:s

möjlighet att uppta lån utan ägarnas borgen. Bolaget har enligt gällande skrivelse inte

möjlighet att uppta lån utanför borgensram. Det investeringsbehov bolaget har för

planerade investeringar gör att bolagets borgensram är i behov av utökas.

Beredning

Bilaga KS  2018/212/1, ansökan om utökad borgensam Sala—Heby Energi AB

Ärendet föredras av ekonomichef Lena Sundberg, affärsområdesansvarig Tommy

Jönsson samt styrelseordförande Christer Eriksson (C).

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att såsom för egen skuld ingå borgen för Sala—Heby Energi AB:s, organisationsnum-

mer  556601-2901, låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 miljoner

kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag såsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi AB:s, organisationsnum-

mer  556601-2901, låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 miljoner

kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(16)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr2018/1448

Investering i Silververket (kraftvärmeverket) Sala-Heby Energi AB

INLEDNING

Sala-Heby Energi AB har beslutat om att investera medel för ombyggnad och anpass-

ning av Silververket (kraftvärmeverket). I enlighet med bolagsordningen  §  6, inhäm-

tar bolaget ägarnas synpunkt innan investeringen verkställs.

Beredning

Bilaga KS  2018/ 213  /  1, skrivelse angående investering i Silververket

Ärendet föredras av ekonomichef Lena Sundberg, affärsområdesansvarig Tommy

Jönsson samt styrelseordförande Christer Eriksson  (C).

Yrkanden .

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt godkänna de av Sala-Heby Energi AB föreslagna investeringarna i Silververket, i

enlighet med Bilaga KS  2018/213/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna de av Sala-Heby Energi AB föreslagna investeringarna i Silververket, i

enlighet med Bilaga KS  2018/213/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16)

I  SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr  2018/1357

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

INLEDNING
Av Lag (20032778) om skydd mot olyckor  (LSD) framgår att handlingsprogrammet

ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av

samma lag att programmet bland annat ska ange målet för kommunens verksamhet.
Samtidigt pågår en statlig utredning

Beredning

Bilaga KS  2018/206/1, missiv —Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Bilaga KS  2018 /206 /2, handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun

Föredragning av räddningschef/säkerhetschef Tommy Jansson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt prolongera nu gällande Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Bilaga KS
2018/206/2, att gälla till och med 31 december  2019.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  prolongera nu gällande Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Bilaga KS

2018/206/2, att gälla till och med 31 december  2019.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16)

_  SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr 2018/1473

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.

Den senaste taxehöjning genomfördes  2018.  En höjning motsvarande personalkost-
nadsökningarna för 2019, innebär en taxehöjning på 2,8 %.

Beredning -

Bilaga KS  2018 /207  /  1, missiv  — revidering av taxa för tillsyn LBE
Bilaga KS  2018  /  207  /  2, taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor

Föredragning av räddningschef/säkerhetschef Tommy jansson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

m  taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1  januari

2019  med 2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/207/2, samt

att grundavgiften höjs till  1  598 kronor.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1  januari

2019  med 2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/207/2, samt

att grundavgiften höjs till  1  598 kronor.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16)

SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr  2018/1475

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.

Den senaste taxehöjning genomfördes  2018.  En höjning motsvarande personalkost—

nadsökningarna för  2019, innebär en taxehöjning på 2,8 %.

Beredning :

Bilaga KS  2018 /208  /  1, missiv  — revidering av taxa för tillståndsgivning LBE

Bilaga KS  2018  /  208/ 2, taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva va-

ror

Föredragning av räddningschef/ säkerhetschef Tommy jansson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1  janu—

ari  2019  med 2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/208/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1  janu-
ari  2019  med 2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/208/2.

i
i

 

Utdrag

kommunstyrelsen

 

Utd rags bestyrka nde
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Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16)

I  SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr  2018/1474

Revidering av taxaför tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSD)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt upp-

dragit till Kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Den senaste taxehöjning genomfördes  2018.  En höjning motsvarande personalkost-

nadsökningarna för  2019, innebär en taxehöjning på 2,8 %.

Beredning

Bilaga KS  2018/209/1, missiv  — revidering av taxa för tillsyn LSO

Bilaga KS  2018/209/2, taxa för tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot

olyckor

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor höjs från  1  januari  2019  med

2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/209/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till  1  598 kronor.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor höjs från  1  januari  2019  med

2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/209/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till  1  598 kronor.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign68
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Dnr  2018/1151

Förordnande av borgerlig vigselförrättare

INLEDNING

Många vill gifta sig borgerligt i Sala kommun. För att alla uppdrag ska kunna hinnas

med, och planeras i god  tid, behöver omförordnande av Elisabet Pettersson, Glenn An-

dersson och Jenny Nolhage som borgerliga vigselförrättare göras. Deras förordnanden

löper ut den 31 december  2018.

Beredning

Reviderad Bilaga KS 2018/215/1, missiv  — förordnande av borgerlig vigselförrättare

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hemställa att Länsstyrelsen beslutar att förordna Elisabet Pettersson,

Glenn Andersson och lenny Nolhage som borgerliga vigselförrättare för perioden  1  ja-

nuari  2019  till och med 31 december 2022.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag hemställa att Länsstyrelsen beslutar att förordna Elisabet Pettersson,

Glenn Andersson och Jenny N  olhage som borgerliga Vigselförrättare för perioden  1  ja-

nuari 2019 till och med 31 december 2022.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(16)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-11-13

§  252 Information

INLEDNING

Magnus Edman  (SD) ställer en fråga med anledning av de artiklar som publicerats i

media. Artiklarna gäller avgångsvederlag som betalats ut till chefer. Magnus Edman

(SD) vill få klarhet i hur många personer som varit aktuella för utköp de senaste tre

åren, vad kostnaderna uppgår till samt hur situationen ser uti dagsläget.

Personalchef Stefan Jacobsen ger en redogörelse.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Justerandeysign Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16)

. SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-11—13

§  253 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2018  /  210 /1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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