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%

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Anders Wigelsbo (C)

Erik Hamrin (M)

Sture Johansson (C)

Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Elisabet Pettersson (C)

Hanna Westman  (SBÄ)
Magnus Edman  (SD)

Camilla Runerås (S)

Amanda Lindblad (S)

Mona Johansson (L)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Maria Arvidsson (V)

Olga Blixt, HR-konsult

]uneAnn Wincent, tf kommunchef

Virve Svedlund, kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-02-2 7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2019-02-27

§  27 Ordningsfråga
Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga till följande punkter på föredragningslistan

.  Punkt 7, Fråga  angående bredband

.  Punkt 8, fråga angående rekrytering av kommunchef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

0w
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Justerandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5(14>

SALA LEDNINGSUTSKO'ITET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Dnr  2019/252

Förslag till ny Alkohol-och drogpolicy

INLEDNING
Personalkontoret har utformat ett förslag till en ny alkohol-och drogpolicy avsedd att

ersätta nuvarande policy. Förslaget har skapats med anledning av att det i nuvarande

policy även ingår handlingsprogram. Policydokumentet renodlas och handlingspro-

gram kommer att ändras till rutin och hanteras separat, i samverkan med de fackliga

organisationerna.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  21 /1, tjänsteskrivelse förslag till ny alkohol-och drogpolicy

Bilaga KS  2019/21/2, alkohol-och drogpolicy

HR-konsult Olga Blixt föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt anta Alkohol-och drogpolicy, i enlighet med Bilaga KS 2019/21/2.

Ulrika Spärebo (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att återremittera förslag till Alkohol-och drogpolicy till Personalkontoret för ytterli-

gare beredning.

Propositionsordning

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

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt återremittera förslag till Alkohol-och drogpolicy till Personalkontoret för ytterli-

gare beredning.

Utdrag

personalkontoret

Utdragsbestyrkande

Lå
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(14)

SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019—02-27

Dnr2019/216

Överföring av investeringar Samhällsbyggnadskontoret — komplet-

terande handling till Bokslut  2018  för kommunstyrelsens verksam-

heter och överförmyndare.

INLEDNING

De strategiska inspelen består av två huvudkomponenter, dels nämndernas strate—

giska inspel och dels finans strategiska inspel. Syftet med de strategiska inspelen är

att ge kommunstyrelsen tillgång till bästa möjliga fakta inför framtagandet av budget-

direktivet.

Beredning

Bilaga KS  2019/16/17, begäran om tilläggsanslag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt överlämna kompletterande handling, överföring av investeringar Samhällsbygg-

nadskontoret i bokslut 2018 för kommunstyrelsens verksamheter och överförmyn-

dare till bokslutsberedningen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt överlämna kompletterande handling, överföring av investeringar Samhällsbygg-

nadskontoret i bokslut  2018  för kommunstyrelsens verksamheter och överförmyn—

dare till bokslutsberedningen.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 7(14)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2019-02-27

Dnr  2019/233

Val av ombud till  stämma  för Coompanion Västmanland

INLEDNING

Coompanion Västmanland avser att genomföra sin ordinarie årsstämma den  9  maj

2019.  Medlemmar ombeds att utse ombud till stämman.

Beredning

Bilaga KS  2019/22/1, inbjudan till stämma för Coompanion Västmanland

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt utse Sickan Palm (KD) till ombud vid stämma för Coompanion Västmanland.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt utse Sickan Palm  (KD) till ombud vid stämma för Coompanion Västmanland.

Utdrag

Coompanion Västmanland

Sickan Palm

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-02-27

Dnr  2019/237

Förslag från Socialdemokraterna om ekonomisk handlingsplan för

att få kommunens ekonomi i balans

INLEDNING

Socialdemokraterna Sala har lämnat ett förslag till ekonomisk handlingsplan för att få

kommunens ekonomi i balans.

Beredning

Bilaga KS  2019/23/1, skrivelse från Socialdemokraterna, ekonomisk handlingsplan

för att få kommunens ekonomi i balans

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till budgetprocessen

Glenn Andersson (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt ärendet lyfts till kommunstyrelsen för behandling.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till budgetprocessen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till budgetprocessen.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

h
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SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-02-27

Dnr  2019/273

§ 32 Reglemente för Vård—och omsorgsnämnden

INLEDNING

Med anledning av omorganisation inom vård —och omsorgsnämndens verksamhet be—

höver reglementet revideras.

Beredning

Bilaga KS  2019/24/1, missiv från Vård och omsorg, förslag till beslut

Bilaga KS 2019/24/2, beslut Von § 2, Reglemente för vård-och omsorgsnämnden

2019-01-24

Bilaga KS 2019/24/ 3, gällande reglemente för vård-och omsorgsnämnden, antaget

2014-12—15

Bilaga KS  2019/24/4, förslag till reglemente för vård-och omsorgsnämnden fr o m

2019-04-01

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk—

tige beslutar

a_tt ändra lydelsen i  §  9, Reglemente för vård-och omsorgsstyrelsen, så att "den till ål-

dern äldste ledamoten" byts ut till "den ledamot som har längst tjänstgöringstid i

nämnden", samt

a_tt anta Reglemente för vård-och omsorgsnämnden i enlighet med Bilaga KS

2019 /24/4, utifrån föreslagen redigering.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt ändra lydelsen i  §  9, Reglemente för värd-och omsorgsstyrelsen, så att "den till ål-

dern äldste ledamoten" byts ut till "den ledamot som har längst tjänstgöringstid i

nämnden”, samt

att anta Reglemente för värd-och omsorgsnämnden i enlighet med Bilaga KS

2019  /  24/ 4, utifrån föreslagen redigering.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

än
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2019-02-27

§  33 Val av representant Vid Sala Hembygds-och fornminnesförenings

årsstämma

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt nominera Bengt Larsson (C) till representant vid Sala Hembygds-och fornminnes-

förenings årsstämma.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt nominera Bengt Larsson (C) till representant vid Sala Hembygds-och fornminnes-

förenings årsstämma

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-02-27

Fråga angående bredband.

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) ställer en  fråga  angående återrapportering från IP Only. Enligt av-

tal ska företaget rapportera till de förtroendevalda en gång per år. Ulrika Spårebo

undrar när nästa rapportering kommer?

Anders Wigelsbo (C) informerar att det enligt avtalet ska rapporteras till kommunsty-

relsen. Förra gången det skedde var i januari  2018.  Ansvariga tjänstepersoner kallas

till något av kommunstyrelsens kommande sammanträden för en föredragning.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2019-02-27

Fråga angående rekrytering av kommunchef

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga angående rekrytering av ny kommunchef.

Anders Wigelsbo (C) informerar om den pågående processen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-02-27

§ 36 Information

INLEDNING

Justerandes sign

alv

Anders Wigelsbo (C) informerar att ett avtalsförslag med Västerås stad  angående

övertagandet  av Överförmyndarverksamheten kommer i mars och lyfts då till kom-

munstyrelsens ledningsutskott.

På kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars ska förslag till konsortialavtal och

bolagsstyrningsdokument för Sala-Heby Energi AB behandlas.

Ett utredningsuppdrag angående investeringsprojekt bland annat gällande Varmsätra

skola och Ängshagens skola kommer att ges till fastighetschefen.

Angående seminarium om säkring av dricksvattenförsörjning, som är inplanerat den

7 mars, kommer e-post att skickas ut med instruktioner för anmälan.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



 
Justerandes sign

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL

. SALA ' LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2019/20/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna

Utd rags bestyrkande

14 (14)


