
SALA

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-01-23

Plats och tid Gustaf  Adolfsalen, kl.13.30-16.45

Beslutande Se  sedan  2
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersätta re

Närvarande representanter

-Övriga deltagare

Utses att justera

Justeringens plats och tid

én Wåhlman

r ' % ' *

Underskrifter Sekreterare “f /  f  ÖM, ååå/Öv M/flV/LL paragrafer 1-9
/

al'.  Se

(

Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande  ______ ,__ _____

An ers igelsbo (C)

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2019-01-23

Datum för anslags uppsättande 2019-01-25 Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning

nu: &e
 

2019—02-18

1 (13)

l"

i

l

l

t'

r
E
l



SALA
KOMMUN

 

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Närvarande representanter

Övriga deltagare

Justerandes sign

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 2(13)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-01—23

Anders Wigelsbo  (C)

Erik  Hamrin (M)

Sture Johansson (SBÄ)
Ulrika  Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Camilla Runerås (S) ersätter Ulrika Spårebo (S) §  7-§ 9

Elisabet  Pettersson  (C)

Hanna Westman  (SBÄ)
Magnus Edman  (SD)
Camilla Runerås (8)

Amanda Lindblad (S)

Håkan Pettersson  (KD)

Maria Arvidsson (V)

Linda Gårdstam, enhetschefplaneringsenheten VafabMiljö

Per Omnell, avfallstrateg, VafabMiljö

Gunnar Svendsen, operativ chef Räddningstjänsten

Jasmina Trokic, planarkitekt

Christina Söderström Nilsson, kommunstrateg
JuneAnn Wincent, tf kommunchef

Henric Sjöblom, tf barn-och utbildningschef

Per Ström, Vård-och omsorgschef

Stefan Jacobsen, personalchef

Inger Lindström tf ekonomichef
Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Annica Åkerblom, tf näringslivschef

Roger Nilsson, kultur-och fritidschef

Anna Cedervång, controller %
Mathias Goldkuhl, verksamhetscontroller “

Sofia  Högerberg, verksamhetscontroller l

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller '

Mikaela Jaredal, verksamhetscontroller

Alan Nouri, verksamhetscontroller

Fredrik Rådberg, verksamhetscontroller

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
l

Utdragsbestyrkande



 
Justerandes sign
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Innehållsförteckning

§ 1 Ordningsfråga .................................................................................................................................................... 4

§ 2 Information om den  regionala  avfallsplanen ................................................. 5

§ 3 Begäran om investeringsmedel för inköp av bland annat skyddskläder, kängor, pumpar till Räddnings-

tjänsten ............................................................................................................................................................. 6

§ 4 Detaljplan för Kvarteret Gillet; beslut om samråd ............................................................................................. 7

§  5 Information angående projekt 2018  .................................................................................................................. 8

§ 6 Redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans ............................................................. 9

§ 7 Bemyndigande att teckna firma ...................................................................................................................... 10

§  8 Information ..................................................................................................................................................... 12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 1 Ordningsfråga

BESLUT

Justerandes  sign

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lyfta ur följande punkt på föredragningslistan:

punkt 6, Utseende av ombud till Kommuninvests föreningsstämma  2019, samt

ag lägga till följande punkt på föredragningslistan:

punkt 6, Bemyndigande att teckna firma

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(13)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019—01-23

Dnr  2018/1315

Information om den regionala avfallsplanen

INLEDNING

Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för med-

lemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen kring avfallshantering i

enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap. Miljöbal-

ken. Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag till ny renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter.

Beredning

Bilaga KS  2019/6/1, Missiv  — Beslutsärende och remiss av Avfallsplan  2020-2030  och

renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund

Bilaga KS  2019/6/2, Förslag Avfallsplan  2020-2030

Bilaga KS  2019  /  6/3, Föreskrifter för avfallshantering

Enhetschef planeringsenheten VafabMiljö Linda Gårdstam och avfallstrateg Per Om-

nell föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

a_tt ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ställa ut förslag till Avfallsplan 202  0-2030  och Renhållningsföreskrifter för Vafab-

Miljö Kommunalförbund i minst fyra veckor under tidsperioden januari till april  2019.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ställa ut förslag till Avfallsplan 202 0-2030 och Renhållningsföreskrifter för Vafab-

Miljö Kommunalförbund i minst fyra veckor under tidsperioden januari till april  2019.

Utdrag

Kommunstyrelsen
&

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-23

Dnr  2019/95

§ 3 Begäran om investeringsmedel för inköp av bland annat skyddsklä-

der, kängor, pumpar till Räddningstjänsten

INLEDNING

Räddningstjänsten Sala-Heby har efter sommarens skogsbränder och storövningen

Brand i trähusbebyggelse, gjort utvärderingar och kommit fram till att inför kom-

mande sommarsäsong behöver investeringar göras. Det gäller inköp av brandskydds-

utrustning för individ och diverse utrustning

Beredning

Bilaga KS  2019 /7/ 1, begäran om investeringsmedel från Räddningstjänsten

Bilaga KS  2019/7/2, begäran om investeringsmedel från Räddningstjänsten, fördel—

ning pä investeringar och driftkostnader

Operativ chef Gunnar Svendsen, Räddningstjänsten,

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå  2.400.000  kronori investeringsmedel till inköp av utrustning enligt förteck- ;

ningi Bilagor KS  2019/7/1-2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå  2.400.000  kronor i investeringsmedel till inköp av utrustning enligt förteck-

ning i Bilagor KS  2019/7/1-2.

liUtdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

CW
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(13)

. SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-01-23

Dnr2017/925

Detaljplan för Kvarteret Gillet; beslut om  samråd

INLEDNING

Utvecklingsmöjligheterna för kvarteret Gillet är idag få då gällande detaljplan medför

en del begränsningar. Fastighetsägaren har initierat en ny detaljplan, detta har tagits

emot positivt av Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/8/1, missiv  — beslut om samråd

Bilaga KS  2019/8/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS  2019/8/3, plankarta

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

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

taljplanen på samråd.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

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

taljplanen på samråd.

 

l

l

Utdrag - ?
Plan—och utvecklingsenheten

f

l.,,
'i
l»

l.
Utdragsbestyrkande



 
Justerandes sign

CW

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Information angående  projekt 2018

INLEDNING

Kommunstrateg Christina Söderström  Nilsson  informerar om  beviljade  projekt 2018

samt om planerade projekt.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga  informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9<13)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-01-23

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 sammanträde

redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att budgeten i balans.

Beredning

Tf kommunchef juneAnn Wincent, tf barn-och utbildningschef Henric Sjöblom samt

vård-och omsorgschef Per Ström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med anledning av kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2019, §  9, uppdra till

kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen redovisa åtgärder

för att få den kommunala ekonomin i balans, samt

&  uppdraget till kommunchefen att vid varje sammanträde med ledningsutskottet

redovisa åtgärder för att få den kommunala ekonomin i balans upphör.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag med anledning av kommunstyrelsens beslut den 10 januari  2019, § 9, uppdra till

kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen redovisa åtgärder

för att få den kommunala ekonomin i balans, samt

&  uppdraget till kommunchefen att vid varje sammanträde med ledningsutskottet

redovisa åtgärder för att få den kommunala ekonomin i balans upphör.
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kommuchefen
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Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-01—23

Dnr 2018/721

Bemyndigande att teckna firma

INLEDNING

Med anledning av personal förändringar på ekonomikontoret föreslås ett nytt beslut

fattas avseende bemyndigande att teckna firma för ekonomiska transaktioner. Ären—

det behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2018, § 172,

och återremitteras.

Beredning

Bilaga KS 2018/220/1, missiv från ekonomikontoret  — bemyndigande att teckna firma

Bilaga KS 2018/220/2, reviderat missiv från ekonomikontoret  — bemyndigande att

teckna firma

Ledningsutskottets beslut 2018-11-27, §  264

Kommunstyrelsens beslut 2018—12—05, §  172

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 18 oktober 2018, §129, besluta

att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma för

ekonomiska transaktioner enligt gällande delegationsordningar:

Inger Lindström tf ekonomichef

Anna Cederväng controller

Inger Dellbeck ekonomihandläggare

Ulrica Österberg ekonomihandläggare

Malin Boman ekonom

Sofia Högerberg verksamhetscontroller
Daniel Ahlin verksamhetscontroller

Alan Nouri verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl verksamhetscontroller

Niclas Karlsson verksamhetscontroller

Mikaela ]aredal verksamhetscontroller

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 18 oktober 2018, §129, besluta

att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma för

ekonomiska transaktioner enligt gällande delegationsordningar:

Inger Lindström tf ekonomichef

Anna Cedervång controller

Inger Dellbeck ekonomihandläggare

Ulrica Österberg ekonomihandläggare

Malin Boman ekonom

Sofia Högerberg verksamhetscontroller

Utdragsbestyrkande



 
Justerandes sign

' SALA
KOMMUN

forts §  7

Daniel Ahlin

Alan Nouri

Mathias Goldkuhl

Niclas Karlsson

Mikaela Jaredal

Utdrag

kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—01-23

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

Utdragsbestyrkande

11(13)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMM  UN Sammanträdesdatum

2019-01-23

§ 8 Information

INLEDNING

Justerandes  sign

Anders Wigelsbo (C) informerar om att han och dåvarande kommunchef har ett upp-
drag från  Kommunstyrelsen att bland annat se över möjligheten att föra över Överför-
myndarverksamheten i Sala kommun till Västerås stad.
Kontakter med Västerås är tagna och ett principbeslut är fattat, vilket innebär att Väs—
terås stad övertar handläggningen av ärenden för överförmyndarverksamheten i Sala
från halvårsskiftet  2019.

Anders Wigelsbo (C) informerar om att han deltagiti Kommuninvests medlemssam—
råd den 15 januari i Sundsvall.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2019/4/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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