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Hanna Westman [SBA]
Ulrika Spårebo (S)

Per-Olov  Rapp (SJ

Carola Gunnarsson [C]

Michael PB johansson (M]

Magnus Edman  [SD]

Camilla  Runerås (S)

Bo Kihlström [5]

Lars Alderfors [LJ

Sickan Palm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström [MP] kl.13.30-15.00

Maria Arvidsson [V] kl.13.30-16.45

Marie Berglind  [Fl]

Anna  Johansson, samhällsteknisk chef

Annelie Pahv, VA-utredningsingenjör

Jenny Sivars, miljöingenjör

Inger Lindström, controller

Mårten Dignell, ekonomichef

Niclas Karlsson, verksamhetscontroller

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Dalida Kalifa, verksamhetscontroller

Mirjam Olsson, verksamhetscontroller
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Anna Ryf, planarkitekt
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—05-15

§ 1 1 5 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga till följande  punkter  på föredraguingslistan:

Punkt  20, Budgetdirektiv  2019-2021

Punkt  21, Uppdrag angående arbetskläder till personal på förskolor och fritids—

hem

Punkt 22, Planuppdrag avseende översyn av detaljplan för Kristina  4:1, 4:2  samt

delav Silvergruvan 1:4 och 1:5

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

CW

a (25)
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Sammanträdesdatum

2018-05-15

§ 116 Grundvatten och det  kommunala  dricksvattnet

INLEDNING

Samhällstekniska enheten har låtit genomföra en utredning angående grundvattenni-

våerna och grundvattenreserverna  i  Sala kommun. Syftet med utredning är bland an-

nat, att ge ett underlag för att arbeta fram en beredskapsorganisation för hantering av

grund-och dricksvatten i Sala kommun.

Beredning

Samhällsteknisk chef Arma Johansson informerar.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

all lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(&
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‘— SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr2013/93

Slutredovisning huvudstudie Gamla Hyttan, Sala  kommun

INLEDNING

Sala kommun har agerat  huvudman  för genomförandet av en huvudstudie av det för—

oreningsskadade området Gamla Hyttan. Huvudstudien har påvisat ett behov av att

vidta åtgärder för att minska riskerna för människors hälsa och för miljön. Ett åt-

gärdsförslag har tagits fram som det bästa åtgärdsalternativet för området.

Beredning

Bilaga KS 2018/107/1, missiv

Bilaga KS 2018/107/2, slutredovisning huvudstudie Gamla Hyttan, Sala kommun

Bilaga KS 2018/107/3, ansökan om bidrag till förberedelser av efterbehandlingsåt-

gärd

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen om resultaten från huvudstudien till handlingarna, samt

a_tt till Länsstyrelsen i Västmanland lämna in ansökan enligt Bilaga KS 2018/107/3,

om statsbidrag för genomförandet av de åtgärder som huvudstudien förordar, där-

med åtar sig Sala kommun huvudmannaskapet för genomförandet om medel beviljas.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen om resultaten från huvudstudien till handlingarna, samt

ggtill Länsstyrelsen i Västmanland lämna in ansökan enligt Bilaga KS 2018/107/3,

om statsbidrag för genomförandet av de åtgärder som huvudstudien förordar, där-

med åtar sig Sala kommun huvudmannaskapet för genomförandet om medel beviljas.

Utdrag

komnumstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05—15

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

INLEDNING

Månadsuppföljning mars 2018.

Beredning

Bilaga  KS 2018/101/1, Månadsuppföljning 2018-03-31

Controller Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Le dningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Dnr 2018/784

?  (26)
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Justerandes sign.
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' SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05—15

Dnr 2018/596

Detaljplan  för Bältarhagen, Ransta; beslut  om planuppdrag

INLEDNING

Ransta är den andra största tätorten inom Sala  kommun  och en viktig del i Sala  vision

att bli fler invånare. Ransta har goda förutsättningar för att  utvecklas  och  byggas  ut.

Aktuellt  område är idag inte  detaljplanelagt.  Området gränsari norr och öster mot

områden med enplanshus, med  eller  utan begränsning att inreda vind.

Beredning

Bilaga  KS 2018/108/1, ansökan om detaljplaneuppdrag Bältarhagen, Ransta

Planarkitekt Anna Ryf föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

&  uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för

Bältarhagen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

3m uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för

Bältarhagen.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utd ragsbestyrka nde



 

§120

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL WG)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr  2018/463

Detaljplan  för Skugganvägen; beslut om planuppdrag

INLEDNING

Inom det aktuella planområdet finns det en gällande detaljplan. [ den gällande detalj-

planen är planområdet utpekat som NATUR.

Inom planområdet finns en stor potential till utveckling för bostadsändamål. Planom-

rådet är i Plan för Sala stad  [2014] utpekat som utvecklingsområde för bostäder. Om-

rådet har sedan början 2000-talet varit populärt för utveckling av bostäder.

Beredning

Bilaga KS  2018/109/1, detaljplaneuppdrag Skugganvägen

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan  för

Skugganvägen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för

Skugganvågen.

Utdrag

plan-och utvecl—clingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(26)

T  SALA LEDNINGSUTSKOTFET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr  2017/1083

Detaljplan för Kvarnkiosken, Kristina  4:12:  beslut om  samråd

INLEDNING

Gällande plan för Kvarnkiosken, Kristina  4:12  stämmer inte överens med verklig-

heten. Syftet med planändringen är dels att anpassa planen till befintliga förhållanden

och dels medge viss utveckling av planområdet. Gällande detaljplan anger "kultur-

park" inom planområdet.

Beredning

Bilaga KS  2018/110/1, Missiv  w  beslut om samråd Kvarnkiosken, Kristina  4:12

Bilaga KS  2018/110/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS  2018/110/3, behovsbedömning för miljöbedömning inkl. checklista
Bilaga KS  2018/110/4, plankarta

Planarkitekt ]asmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

&  godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att sända ut de-

taljplanen på samråd, samt
a_tt om detaljplanen aktivt godkänns av samrådskretsen, direkt ta förslaget till kom-

munstyrelsen för beslut om antagande.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att sända ut de-

taljplanen på samråd, samt

a_tt om detaljplanen aktivt godkänns av samrådskretsen, direkt ta förslaget till kom-

munstyrelsen för beslut om antagande.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande



 

§122

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(261

~ SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr2018/730

Detaljplan för Hammarhagen; beslut  om planuppdrag

INLEDNING

Inom  området I—lammarhagen finns det fortfarande en stor potential till  utveckling för

bostadsändamål. Det är viktigt att kommunen tillsammans med privata fastighetsä—

gare tar tillvara denna potential och planlägger större del av området för att möjlig-

göra för fler bostäder.  I  samband med planläggningen är det Viktigt att områdets ka-

raktär bibehålls.

Beredning

Bilaga KS 2018/111/1, detaljplaneuppdrag, delav Hammarhagen

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenlieten att upprätta detaljplan för del av Ham-

marhagen.

BESLUT

Le dningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för del av Ham-

marhagen.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdra gsbestvrkande
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Justerandes  sign

0W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26)
L? SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—05-15

Dnr2018/566

Detaljplan för Silvergruvan  1:87; beslut om planuppdrag

INLEDNING

Syftet  med  ansökan  om ändrad detaljplan är att ändra gällande detaljplanenummer

4026  för fastigheten Silvergruvan 1:87. Detta för att se över byggrätten samt verk-

samheten som bedrivs på fastigheten.

Beredning

Bilaga KS  2018/112/1, ansökan om detaljplaneuppdrag

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att uppdra till plan—och utvecklingsenheten att upprätta ändrad detaljplan för Silver-

gruvan  1 :87.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta ändrad detaljplan för Silver-

gruvan  1:87.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr  2018/731

§  124 Detaljplan för utveckling av centrala Ransta, etapp 1; beslut om

planuppdrag

INLEDNING
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra en utveckling av de centrala delarna  i

Ransta tätort. Detaljplanen kommer främst att rikta in sig på en centrumutveckling

med medföljande ändamål som hör till centrum. Dessa är bostäder i 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 Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

gt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för utveckling av

centrala Ransta, etapp 1.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

&  ärendet äterremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för fortsatt handlägg-

ning.

Propositionsordning

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

kande och finner Ulrika Spårebos (S] yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt ärendet äterremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för fortsatt handlägg-

ning.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VOW
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Justerandes  sign

alla

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

T  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-05-15

Strategiskt  inspel  -  personalkontoret

INLEDNING

Redovisning av  verksamhet  och  utmaningar  för personalkontoret

Beredning

Personalchef Stefan Jacobsen föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

14  (26)
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§126

Justerandes sign

CUM

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr 2018/880

Sala kommuns medlemskap i  Film  Capital  Stockholm

INLEDNING

Sala kommun är sedantidigare  medlem i  Film Capital Stockholm  [tidigare Filmregion

Stockholm Mälardalen). Det har fört med sig många fördelar för Sala som destination.

Som inspelningsplats för tv-serien ]ordskott innebar det drygt 10 miljoner kronor till

Sala i form av logi, mat, handel och kringkostnader för inspelningen. Antalet gästnät-

ter i Sala ökade med 40% före, under och efter inspelningen av ]ordskott säsong 1.

Beredning

Bilaga KS 2018/100/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommun ansöker om fortsatt medlemskap i Film Capital Stockholm under

2018, samt

a_t_t anvisa 90.400 kronor för medlemskapet, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommun ansöker om fortsatt medlemskapi Film Capital Stockholm under

2018, samt

a_tt anvisa 90.400 kronor för medlemskapet, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Oti

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr 2018/719

Medelstilldelning för 2019 till Norra Västmanlands Samordnings-

förbund

INLEDNING

Staten, via Försäkringskassan, kommer under våren att tillskriva samtliga samord—

ningsförbund i landet med förfrågan om hur mycket medlemsmedel  i  Landsting/Reg-

ioner och kommuner har möjlighet att bidra med till respektive samordningsförbund.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

&  hänskjuta ärendet till den pågående budgetprocessen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till den pågående budgetprocessen.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26)

*  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr 2018/576

Förslag till ny sotningstaxa 2018

INLEDNING

Sotningsindex för 2018 är  fastställt  till 1,98% för den kommun, som  i likhet  med  Sala,

fastställde  2018 års  taxa  från och med den 1 juni 2017. Förslaget är att den  nya taxan

gäller  från och med den 1 juni 2018. Om  taxan  införs senare måste omräkning ske

med högre index.

Beredning
Bilaga  KS 2018/103/1, missiv

Bilaga  KS 2018/103/2, sotningstaxa Sala kommun

Bilaga  KS 2018/103/3, sotningsindex

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

giants] förslag till sotningstaxa i enlighet med  Bilaga  KS 2018/103/2, med en timer-

sättning av 459 kronor, att  gälla  från och med den 1 juni 2018, samt

att den  gamla taxan  därmed upphävs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta  förslag till sotningstaxa i enlighet med  Bilaga  KS 2018/103/2, med en timer-

sättning av 459 kronor, att  gälla  från och med den 1 juni 2018, samt

a_tt  den  gamla taxan  därmed upphävs.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utd ragsbestyrkande
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Juste rand  W
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18126)
* SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträ desdatum

2018-05-15

Dnr2018/577

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll  2018

[NLEDNING

Sotningsindex för 2018 är fastställt till  1,98%  för den  kommun, som i likhet med Sala,

fastställde 2018års taxa från och med den 1 juni 2017.Förslaget är att den nya taxan

gäller från och med den 1 juni 2018.Om taxan införs senare måste omräkning ske

med högre index,

Beredning

Bilaga KS  2018/104/1, missiv

Bilaga KS 2018/104/2, taxa för brandskyddskontroll Sala kommun

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
&anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS

2018/104/2, med en timersättning av 723 kronor, att gälla från och med den 1 juni

2018, samt

a_tt den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS

2018/104/2, med en timersättning av 723 kronor, att gälla från och med den 1 juni

2018, samt

Ltt den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka  nde
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Justerandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 19 (15)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr 2018/791

Ansökan  från  Radio  Sala om bidrag till  mobil  inspelnings—och

såndarutrustning

[NLEDNING

Radio Sala har inkommit med en ansökan där man ansöker om ett bidrag om 25.000

kronor för en mobil inspelnings-och sändarutrustning.

Beredning

Bilaga KS 2018/105/1, brev/ansökan från Radio Sala

Bilaga KS 2018/105/2, ansökan

Bilaga KS 2018/105/3, budget-och verksamhetsplan Radio Sala

Bilaga KS 2018/105/4, protokoll från Radios Sala, konstituerande möte

2018-03-16

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 25.000 kronor till Sala Närradio för mobil inspelnings-och sändningsutmst-

ning, att anslås ur eget kapital.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

it; bevilja 25.000 kronor till Sala Närradio för mobil inspelnings-och sändningsutrust—

ning, att anslås ur eget kapital.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr2018/603

§ 131 Utseende av kontaktperson inför val av kongressombud till Sveri-

ges kommuner och landsting för perioden2019—2023

INLEDNING

Varje kommun/landsting/region ska utse en kontaktperson som förmedlande länk in-

för valet av ombud och ersättare till Sveriges kommuner och landsting.

Beredning
Bilaga KS 2018/114/1, skrivelse från Gunilla Svantorp, ordförande SKL:s valnämnd

Bilaga KS 2018/114/2, riktlinjer för val av ombud till kongress med Sveriges kommu-

ner och landsting 2019

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt utse kommunjurist Virve Svedlund till kontaktperson för Sala kommun inför val av

kongressombud till Sveriges kommuner och landsting för perioden2019-2023

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag utse kommunjurist Virve Svedlund till kontaktperson för Sala kommun inför val av

kongressombud till Sveriges kommuner och landsting för perioden2019-2023

Utdrag
Virve Svedlund

SKL

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Olav
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/
”%?/Sign

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr  2018/662

Medfinansieringsavtal gällande vägplan för  planerad  gång-och cy—
kelväg mellan  Kumla kyrkby — Ransta

lN LEDNING

Sala kommun och Region Västmanland planerar att anlägga en gång-och cykelväg

mellan orterna Kumla kyrkby — Ransta. Trafikverket är byggherre i detta projekt me-

dan Sala kommun och Region Västmanland är medfinansiärer. Sala kommun och Reg-

ion Västmanland gär in med 50% vardera av kostnaderna för gång-och cykelvägen.

Beredning

Bilaga KS 2018/115/1, missiv

Bilaga KS  2018/115/2, medfinansieringsavtal  — gång-och cykelväg Kumla kyrkby —

Ransta, väg 723 i Sala kommun

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna finansieringsavtal gång och cykelväg Kumla kyrkby _  Ransta, väg 723 i

Sala kommun,i enlighet med Bilaga KS  2018/115/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att konnnunstyrelsen beslutar

att godkänna finansieringsavtal gäng och cykelväg Kumla kyrkby — Ransta, väg 723 i

Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS  2018/115/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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KOM MUN Sammanträdesdatum

2018-05-15

§ 133 Information

[NLEDNING

Per-Olov Rapp [S) berättar att han  deltagit  på Kommuninvests stämma och att han

ska informera om detta på Kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2018.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt  lägga  informationen till handlingarna

Justeranges sign Utdragsbestyrkande

W
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-15

§ 134- Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga  KS 2018/106/1, sammanställning av an  mälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet  beslutar

a_tt lägga  anmälningsärendena  till  handlingarna

Justera‘gqaign/ Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr  2018/859

Q  1 3 5 Budgetdirektiv

INLEDNING

Förslag till budgetdirektiv för det fortsatta budgetarbetet.

Beredning

Bilaga KS  2018/116/1, beräkningar strategiskt inspel ekonomi  2019-2021

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa budgetdirektivi enlighet med Bilaga KS  2018/116/1.

Noteras att Socialdemokraterna återkommer med förlag till kommunstyrelsens sam-

manträde.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag fastställa budgetdirektiv i enlighet med Bilaga KS  2018/116/1

Utdrag

kommunstyrelsen

Justeran es sign Utdragsbestvrkande

l/
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W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25l26l
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr2018/861

Uppdrag angående  arbetskläder  till personal på förskolor och fri-

tidshem

[NLEDNING

Arbetsgivarutskottet har diskuterat möjligheten att införa arbetskläder för personal

inom förskole-och fritidshemsverksamheterna enligt  samma  modell som redan finns

inom hemtjänsten.

Beredning

Bilaga KS  2018/117/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att ta fram underlag om införande av arbetskläder för

personal inom förskole-och fritidshemsverksamheterna, inklusive en beräkning av

kostnaderna, samt

att underlaget ska redovisas vid ledningsutskottets sammanträde den 21 augusti

2018.

Ulrika Spårebo (S) yrkar som tillägg

a_tt i underlaget även beräkna kostnader för arbetsskor till personal i de verksamheter

som har rätt till arbetskläder.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet

Ordförande ställer Ulrika Spårebos [S) tilläggsyrkande mot avslag och finner yrkandet

bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att ta fram underlag om införande av arbetskläder för

personal inom förskole-och fritidshemsverksamheterna, inklusive en beräkning av

kostnaderna,

atti underlaget även beräkna kostnader för arbetsskor till personal i de verksamheter

som har rätt till arbetskläder, samt

att underlaget ska redovisas vid ledningsutskottets sammanträde den 21 augusti

2018.

Utdrag

kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

"u
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Dnr2018/862

Planuppdrag avseende  översyn av detaljplan för Kristina 4:1, 4:2
samt del av Silvergruvan 1:4 och 1:5

INLEDNING

Den sedan  2005  gällande detaljplanen för Mäns Ols, avseende fastigheterna Kristina

4:1 och 4:12 samt del av Silvergruvan 1:4 och 1:5, innehåller en begränsning i bygg—

rätten, vilken försvårar möjligheten att hitta ytterligare mark som är lämplig att be-

bygga.

Beredning

Bilaga KS  2018/1 18/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till plan-och utvecklingsenheten att genomföra en översyn av detaljplan

för fastigheterna Kristina 4:1, 4:2 samt del av Silvergruvan 1:4 och  1:5, i syfte att möj-

liggöra avyttring av lämplig tomtmark för byggande av permanentbostäder, samt

a_tt i avvaktan på att arbetet med översyn av detaljplanen fullbordas, medge byggrätt

motsvarande befintliga byggnader inom planområdet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till plan-och utvecklingsenheten att genomföra en översyn av detaljplan

för fastigheterna Kristina  4:1, 4:2  samt  del av Silvergruvan 1:4 och 1:5, i syfte att möj-

liggöra avyttring av lämplig tomtmark för byggande av permanentbostäder, samt

a_tt i avvaktan på att arbetet med översyn av detaljplanen fullbordas, medge byggrätt

motsvarande befintliga byggnader inom planområdet.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande


