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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

§  40 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

Åt; lägga till följande  punkter  på föredragningslistan:

punkt 35, Återställande av negativt balanskravsresultat

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5(41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/359

Uppdrag för ny översiktsplan

INLEDNING

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska varje kommun ha en översiktsplan som

omfattar hela kommunen. Plan för Sala ekokommun antogs år  2002, under  2013

prövade länsstyrelsen planen och bedömde att den var inaktuell.

Översiktsplanen är ett centralt dokument som är viktigt för den långsiktiga och

strategiska planeringen. Den ska visa inriktningen för hur den fysiska miljön ska

utvecklas och vara vägledande för beslut om markanvändning. Översiktsplanen gör

det lättare att sätta enskilda projekt och förändringar av den fysiska miljön i ett

större perspektiv och med en längre tidshorisont. Den speglar den politiska viljan

och blir ett samlat kunskapsunderlag. Översiktsplanearbetet ger också medborgare

möjlighet till insyn och påverkan i kommunens planering.

Beredning

Bilaga KS  2019/31  / 1-2, Tjänsteskrivelse - Förslag till ny översiktsplan - innehåll,

process och arbetssätt

Bilaga KS 2019/ 31/2, Förslag till ny översiktsplan - innehåll, process och arbetssätt

Föredragning av planarkitekt Iasmina Trokic och samhällsplanerare Maria Nehlin.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att påbörja arbetet med en ny

översiktsplan

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att påbörja arbetet med en ny

översiktsplan

Utdrag

Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 6 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/359

Workshop gällande framtagande ny översiktsplan  Sala år  2050

INLEDNING

Workshop gällande framtagande ny översiktsplan  Sala år  2050.

Beredning

Bilaga KS  2019/31/3, Sala är  2050 -  Inbjudan till  workshop gällande framtagande av

ny översiktsplan

Föredragning av planarkitekt Jasmina Trokic och samhällsplanerare Maria Nehlin.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt överlämna resultatet av  workshop för fortsatt beredning.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt överlämna resultatet av  workshop för fortsatt beredning.

Utdrag

Planering- och utveckling

Utdragsbestyrkande

l
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2018/1301

Planprogram för Norrmalm Sala; programuppdrag

INLEDNING

Sala kommun ansöker om ny detaljplan med förstudie, här kallad program, för del

av norra Sala  -  Norrmalm. Sala kommun, Plan- och utvecklingsenheten, önskar med

planläggning av Norrmalm möjliggöra för en framtida stadsomvandling av området.

Planprogrammet syftar till att pröva möjligheten att utföra en större

stadsomvandling i de norra stadsdelarna av Sala. Norra Sala är för närvarande

utnyttjat med bostäder och verksamheter samt tyngre industrier. Programområdet

planeras att möjliggöra minst 500 bostäder med fokus på pendlingsnära boende.

Beredning

Bilaga KS  2019 /33 /1, Planprogram för Norrmalm, Sala, programuppdrag

Föredragning av planarkitekt ]asmina Trokic

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten upprätta planprogram för Norrmalm.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten upprätta planprogram för Norrmalm.

Utdrag

Plan- och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(41)
LEDNINGSUTSKO'I'I'ET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/244

Detaljplan för Norrängen Sala; planuppdrag

INLEDNING
Sala kommun ansöker om ny detaljplan, för del av norra Sala  -  Norrängen. Sala

kommun, Plan- och utvecklingsenheten, önskar med planläggning av Norrängen

möjliggöra för bostadsutveckling av området.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utveckla Norrängen med bostäder.

Norra Sala (inklusive Norrängen) är för närvarande exploaterat med bostäder och

verksamheter samt tyngre industrier. Planområdet planeras att möjliggöra minst

250 bostäder.

Beredning

Bilaga KS  2019  /34/ 1, Planprogram för Norrängen, Sala, planuppdrag

_ Reviderad Bilaga KS  2019/34/1, Detaljplan för Norrängen, Sala, planuppdrag

Föredragning av planarkitekt Jasmina Trokic

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för Norrängen

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar,

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för  N  orrängen.

Utdrag

Plan- och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(41)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr 2019/364

Revidering av Sala kommuns VA-plan

INLEDNING

Sala kommun har enligt verksamhetsplan för  2019  för avsikt att revidera och

uppdatera befintlig VA-plan, antagen år  2012.  En kommunal VA-plan är ett

styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, det

vill säga både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet.

En uppdaterad VA—plan, där samtliga berörda enheter gemensamt beslutar hur VA

ska lösas för hela kommunen, är en förutsättning för kommunens strategiska arbete

med att få tillväxt i kommunen. Det kommer också att leda till effektivisering i

arbetet med detaljplanering, översiktsplanering och VA-planering för både

kommunala och enskilda lösningar.

Beredning

Bilaga KS  2019/35/1, Missiv  -  beslut om reviderad VA-plan

Föredragning av samhällsbyggnadschef Anders Almroth

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till samhällsbyggnadschefen att arbeta fram en reviderad och uppdaterad

VA-plan.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ät uppdra till samhällsbyggnadschefen att arbeta fram en reviderad och uppdaterad

VA-plan.

Utdrag .

Samhällsbyggnadskontoret,

Anders Almroth

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 10 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/363

Strategiskt förvärv av fastigheten Sågen  1

INLEDNING

Plan- och utvecklingsenheten har enligt verksamhetsplan för åren  2019-2021  för

avsikt att genomföra strategiska markförvärv på Norrmalm för att kunna ha en
beredskap för att uppfylla behovet för framtida bostadsförsörjning i Sala kommun.

Planeringen för Norrmalm har i sin tur stor strategisk betydelse för att motivera

Trafikverkets genomförande av planskild korsning och bangårdsombyggnad vid

Sala Resecentrum.

Som ett led i stadsomvandlingen av Norrmalm anhåller Plan- och

utvecklingsenheten om inköp av fastigheten Sala Sågen  1  till ett pris av  9  500 000

kronor (niomiljonerfemhundratusen) enligt värdeutlåtandet, gjort av

Värderingsinstitut Norra AB, se bilaga KS  2019/3  6/2.

Säljaren av fastigheten Sala Sågen 1, MaHå Konsult och Förvaltning AB, friskriver sig

från eventuella framtida marksaneringskostnader och därmed övertar Sala kommun

ansvaret för dessa.

Beredning

Bilaga KS  2019/36/1, Missiv  -  Beslut om förvärv av fastigheten Sala Sågen  1

Bilaga KS  2019/36/2, Värdeutlåtande avseende fastigheten Sala Sågen 1,

Värderingsinstitutet Norra AB

Föredragning av plan—och utvecklingschef Kjell-Ove Jacobsson

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta avtal med MaHå Konsult

och Förvaltning AB om förvärv av fastigheten Sala Sågen 1, för en köpeskilling om

9  500 000 kronor, samt

a_tt  köpeavtal får undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta avtal med MaHå Konsult

och Förvaltning AB om förvärv av fastigheten Sala Sågen 1, för en köpeskilling om

9  500 000 kronor, samt

att köpeavtal får undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (41)

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/348

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från och med
2015-01-01

INLEDNING
En dokumenthanteringsplan ska vara fastställd för att kunna lämna handlingar till

kommunarkivet och/eller gallra handlingar i enlighet med "Riktlinjer för hantering

av arkiv". [ dagsläget finns ingen gällande dokumenthanteringsplan för

kommunstyrelsen och dess verksamheter, den upphörde att gälla  2014-12-31.

Framtaget  förslag på dokumenthanteringsplan förslås gälla från och med  2015-01-

01 och innefatta Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor,

Samhällsbyggnadskontor, Räddningstjänst, Näringslivskontor (2017-04-01) och

Kontoret för Hållbar tillväxt (2019-01-01).

Kommunstyrelsens tidigare utskott Kultur- och fritidsutskottet och
Samhällsbyggnadsutskottet upphörde  2014-12-31  och är därför inte upptagna i

denna dokumenthanteringsplan.

Beredning

Bilaga KS 2019/ 37/ 1, Missiv  -  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från

och med  2015-01—01

Bilaga KS  2019  /  37/ 2, Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från och med

2015-01—01

Föredragning av administrativ enhetschef Gunilla Pettersson

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från och med 2015—01—
01, i enlighet med Bilaga KS  2019/37/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från och med  2015-01-

01, i enlighet med Bilaga KS  2019/37/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—03-20

Dnr  2019/382

Förslag från Vård- och omsorgsnämnden  — intäktsökning,

serviceinsatser, förslag avgifter

INLEDNING

Hemtjänst delas in i två kategorier: serviceinsatser och omvårdnad. Serviceinsatser

utförs i första hand av de servicebolag som tecknat avtal med Sala kommun enligt

LOV (Lagen om valfrihetssystem). Vård- och omsorgsnämnden beslutade  2019-03-

05 § 31 att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV företagen

debiterar Vård- och Omsorg.

Beredning

Bilaga KS  2019 /38 /1, VON  §  31, Intäktsökning serviceinsatser, förslag avgifter,

2019-03-05

Bilaga KS  2019 /38 /2, Tjänsteskrivelse  -  Förslag avgifter serviceinsatser

Föredragning av verksamhetschef för äldreomsorg Lena Nyström

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV-

företagen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, i enlighet med förslag i Bilaga

KS  2019/38/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ät avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV-

företagen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, i enlighet med förslagi Bilaga

KS 2019/38/2, samt

a_tt den nya taxan ska börja gälla from  1  juni  2019.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 13 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/370

Verksamhetsplaner  2019-202  1 för kommunstyrelsens

verksamheter och överförmyndare

Beredning

Bilaga KS  2019/59/1, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Kommunchef

Bilaga KS  2019/59/2, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Medborgarkontoret

Bilaga KS  2019/59/3, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Personalkontoret

Bilaga KS  2019/59/4, Verksamhetsplan 2019—2021-  Ekonomikontoret

Bilaga KS  2019/59/5, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/59/6, Verksamhetsplan 2019—2021— Bygg- och miljökontoret

Bilaga KS  2019/59/7, Verksamhetsplan  2019-2021  -  Näringslivskontoret

Bilaga KS  2019/59/8, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Kontoret för hållbar tillväxt

Bilaga KS  2019/59/9, Verksamhetsplan  2019-2021  -  Räddningstjänsten

Bilaga KS  2019/59/10, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Överförmyndare

Bilaga KS  2019/ 59/ 11, Intern kontrollplan  2019 -  Kommunstyrelsens verksamheter

Föredragning av tf kommunchef ]uneAnn Wincent

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsplaner för  2019—2021  för kommunstyrelsens

verksamheter i enlighet med Bilagor KS  2019/59/1-9,

a_tt godkänna verksamhetsplan  2019—2021  för överförmyndare i enlighet med Bilaga

KS  2019/59/10, samt

a_tt anta intern kontrollplan  2019  för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet

med Bilaga KS  2019/59/11.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna verksamhetsplaner för  2019-2021  för kommunstyrelsens

verksamheter i enlighet med Bilagor KS  2019/59/1-9, samt

a_tt godkänna verksamhetsplan  2019-2021  för överförmyndare i enlighet med Bilaga

KS  2019/59/10  samt

a_tt anta intern kontrollplan  2019  för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet

med Bilaga KS  2019/59/11.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr2018/252

Motion om att erbjuda fria bad till kommunalanställda

INLEDNING
Motionen är  väckt  av Kristina  Nyberg (S) den 16 februari  2018  och handlar om att

erbjuda minst 30 fria bad per år i kommunens simhall, utöver befintligt

friskvårdsbidrag.

Beredning

Bilaga KS  2019 /39  /  1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/39/2, Yttrande från personalkontoret

Bilaga KS  2019  /39 /3, Yttrande från kultur- och fritid

Bilaga KS  2019/39/4, Motion från Kristina Nyberg (S)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

Ulrika Spårebo (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

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

och finner  sitt  eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag avslå motionen.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

l



SALA
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§51

Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2018/163

Motion om hantering av installation av äldre kaminer och  spisar

INLEDNING

Motionen är väckt den 21 januari  2018  av Viktor Kärvinge (S) och handlar om

hantering av installation av äldre kaminer och spisar.

Beredning

Bilaga KS  2019 /40/ 1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/40/2, Yttrande från bygg- och miljökontoret

Bilaga KS  2019  /40/ 3, Motion från Viktor Kärvinge (S)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar,

a_tt anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

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

och firmer sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



SALA
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§52

Juster  des sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 16 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr2018/295

Motion om införande av separat mentorskap

INLEDNING

Motionen väcktes den 26 februari  2018  av Amanda Lind blad (S) och handlar om ett

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa separat

mentorskap på skolor i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/41 /1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/41/2, Beslut från skolnämnden, §  34  2018-05-16

Bilaga KS  2019/41/3, Missiv från barn och utbildning

Bilaga KS  2019/41/4, Motion från Amanda Lindblad (S)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar,

a_tt anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

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

och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar,

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



SALA
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§53

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03—20

Dnr  2018/290

Motion om att införa vegonorm i Sala kommun

INLEDNING

Motionen  väcktes  den 26 februari  2018  av Johanna Ritvadotter (V) och Maria

Arvidsson (V) och handlar om att införa vegonorm i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/42/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019  /42 /2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/42/3, Motion från johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson (V)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt avslå motionen.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§54

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—03-20

Dnr  2018/143

Motion om att  inrätta  ett polismuseum

INLEDNING

Motionen  väcktes  den 26  februari 2018  av Kristina Nyberg (S) och handlar om att

inrätta ett polismuseum.

Beredning

Bilaga KS  2019  /43  /  1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019  /43  /  2, Yttrande från kultur och fritid

Bilaga KS  2019/43/3, Motion från Kristina Nyberg (S)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten för ett polismuseum i Sala i

samverkan med Polismyndigheten.

Glenn Andersson (S) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten för ett polismuseum i Sala i

samverkan med Polismyndigheten.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



SALA
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§55

Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 19 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03—20

Dnr  2018/271

Motion om att Sala kommun ska påskpynta fjäderfritt

INLEDNING

Motionen  väcktes  den 26 februari  2018  av Johanna Ritvadotter (V) och handlar om

att Sala kommun ska påskpynta fjäderfritt.

Beredning

Bilaga KS  2019  /44  /  1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/44/2, Yttrande från bygg- och miljökontoret

Bilaga KS  2019/44/3, Motion från Johanna Ritvadotter (V)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§56

Juste  _  ndes  sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2018/270

Motion om att  inrätta  ett konstråd i Sala kommun

INLEDNING .

Motionen väcktes den 26 februari  2018  av Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp

(S) och handlar om att inrätta ett konstråd i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019  /45  /  1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/45/2, Yttrande från kultur och Fritid

Bilaga KS  2019/45/3, Motion från Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp (S)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

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

och firmer  sitt  eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§57

Justerandes sign

W

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 21 (41)

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2017/1080

Motion om djurcirkus

INLEDNING

Motionen väcktes den 28 augusti  2018  av Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm

Lindström (MP) och handlar om djurcirkus.

Beredning

Bilaga KS  2019  /46  /  1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019  /46/ 2, Yttrande  från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/46/3, Motion från Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström

(MP)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§58

Juste  ndes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—03-20

Dnr  2017/1068

Motion om att  utreda  förutsättningarna för kommunen eller

annan  aktör  att  starta  företagshotell för Våra företagare i

kommunen

INLEDNING

Motionen  väcktes  den 28  augusti 2017  av  Ulrika  Spårebo (S) och handlar om att

utreda  förutsättningarna för kommunen eller annan  aktör  att  starta  företagshotell

för våra  företagare  i kommunen.

Beredning

Bilaga KS  2019/47/ 1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019  /47 /2, Yttrande  från näringslivskontoret

Bilaga KS  2019/47/3, Motion från Ulrika Spårebo (S)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar,

att anse motionen besvarad.

Glenn Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt  eget  yrkande och Glenn Anderssons (S)

yrkande och finner sitt  eget  yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt  anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§59

Justerandes sign

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 23 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—03-20

Dnr  2017/1488

Medborgarförslag om att skylta upp Salas äldre historia, ordna

med utställningar samt att skriva om dem i turistinformationen

samt på hemsidan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 26 februari  2018  från Sala-Heby vikingavänner och

handlar om att om att skylta upp Salas äldre historia, ordna med utställningar samt

att skriva om dem i turistinformationen samt på hemsidan.

Beredning

Bilaga KS  2019  /48/ 1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019  /48/2, Yttrande från kultur och fritid

Bilaga KS 2019/48/3, Bilaga till medborgarförslag från Sala-Heby vikingavänner

Bilaga KS  2019  /48/4, Medborgarförslag från Sala-Heby vikingavänner

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarad, samt

a_tt uppdra till kultur  — och fritidskontoret att, i samverkan med Information  Sala, se

över hur den digitala informationen om de fornminnen som finns i kommunen kan

synliggöras.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarad, samt

a_tt uppdra till kultur —och fritidskontoret att, i samverkan med Information Sala, se

över hur den digitala informationen om de fornminnen som finns i kommunen kan

synliggöras.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§60

Justerandes sign

%

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 24 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—03-20

Dnr2017/1082

Medborgarförslag om övergångsställe vid korsningen
Rådmansgatan  — Kungsgatan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 27 augusti  2017  från Björn Berntzon och handlar om

övergångsställe vid korsningen Rådmansgatan  — Kungsgatan.

Beredning

Bilaga KS 2019 /49 /1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2019  /49/ 2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2019/49/3, Medborgarförslag från Björn Berntzon

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

Beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Utdrag

Kommunfullmåktige

Utdragsbestyrkande
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§61

Justerandes sign

%

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (41)

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2017/1564

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier

INLEDNING
Medborgarförslaget inkom den 26 februari  2018  från Elin och handlar om förbud

mot fyrverkerier.

Beredning

Bilaga KS 2019/  50/ 1, Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier från

kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/50/2, Yttrande från bygg- och miljökontoret

Bilaga KS  2019 /50/3, Medborgarförslag från Elin

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

Ko mmunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§62

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (41)
LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr 2018/94

Medborgarförslag om avstängning av smitvägen Aguéligatan

mellan Gruvgatan  — Drottninggatan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 12 januari  2018  från förslagsställaren och handlar

om avstängning av smitvägen Aguéligatan mellan Gruvgatan  — Drottninggatan.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  51/  1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019  /  51/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/51/3, Medborgarförslag

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

ät avslå medborgarförslaget.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

F
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§63

Justerandes  sig

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 27 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr2017/1535

Medborgarförslag om ökadbelysning vid korsningen
Silvermyntsgatan —Berggatan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 26 februari 2018från Pierre Inelöv och handlar om

att öka belysningen vid korsningen Silvermyntsgatan  — Berggatan

Beredning

Bilaga KS  2019  /  52/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019  /  52  /  2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/52/3, Medborgarförslag från Pierre Inelöv

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

Kommunfullmåktige

Utdragsbestyrkande
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§64

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2017/1534

Medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan— Berggatan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 26 februari  2018  från Pierre Inelöv och handlar om

rondell i korsningen Silvermyntsgatan  — Bergsgatan.

Beredning

Bilaga KS  2019 /53 /1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019  /  53 /2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019  /  53  /  3, Medborgarförslag från Pierre Inelöv

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

&  bifalla medborgarförslaget.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget.

Utdrag

Kommunfullmåktige

Utdragsbestyrkande
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§65

Justerandes  sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 29 (41)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/302

Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om

beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram

vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då

avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  54/1, Missiv  — Redovisning av motioner som inte behandlats inom

ett är

Bilaga KS  2019/54/2, Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett är

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

au godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Protokollsanteckning

Ulrika Spärebo(S) och Glenn Andersson (S) lämnar in protokollsanteckning.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

av

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—03-20

Dnr  2019/301

Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om

beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram

vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då

avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS 2019/55/1, Missiv — Redovisning av medborgarförslag som inte

behandlats inom ett år

Bilaga KS  2019 /55 /2, Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom

ett år

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

att 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.

Protokollsanteckning

Ulrika Spärebo(S) och Glenn Andersson (S) lämnar in protokollsanteckning.

Utdrag

Kommunstyrelsen

 
Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (41)

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr2019/303

Redovisning av verkställandet av  bifallna  motioner och
medborgarförslag

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009—01-29 att bifalla motion om

redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag.

Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de

motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts.

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning.

Beredning

Bilaga KS 2019 /56/1, Missiv - Redovisning av verkställandet av bifallna motioner
och medborgarförslag

Bilaga KS 2019/56/2, Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och

medborgarförslag

Yrkande
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige 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.

Protokollsanteckning

Ulrika Spårebo(S) och Glenn Andersson [S) lämnar in protokollsanteckning.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN

 

§68

Justerandes  sign

OW

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 32 (41)

LEDN INGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—03-20

Dnr  2018/964

Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om stöd till
verksamhetsår  2019

INLEDNING

Brottsofferjouren Västmanland ska ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade i

kommuninnevånare, dess anhöriga och vittnet och ge dem vägledningi

rättsprocessen. Föreningen omfattar samtliga tio av länets kommuner, detta stöd

avser att gagna Sala kommuns kommuninnevånare.

Brottsofferjouren Västmanland har sökt ekonomiskt bidrag med 6 kronor/ capita

(kommuninvånare) för  2019  för sin verksamhet.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 57/ 1, Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om stöd till

verksamhetsår  2019
Bilaga KS  2019/ 57/ 2, Reviderad ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om

stöd till verksamhetsår  2019

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 135 234 kronor för verksamhetsår  2019  till Brottsofferjouren

Västmanland, i enlighet med Bilaga KS  2019/57/2  att tas ur eget förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 135 234 kronor för verksamhetsår  2019  till Brottsofferjouren

Västmanland, i enlighet med Bilaga KS  2019/5  7/2 att tas ur eget förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SALA
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§69

Justerandes  sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr 2019/346

Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges

sammanträden

INLEDNING

Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden

inkom den  5  mars 2019 från Radio Sala.

Radio Sala ansöker om bidrag på 10 000 kr per år under perioden 2018-2020.

Beredning

Bilaga KS 2019/58/1, Ansökan om bidrag för radiosändning av

kommunfullmäktiges sammanträden

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 10 000 kronor för år  2019  till Radio Sala, att tas ur eget förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag bevilja 10 000 kronor för är 2019till Radio Sala, att tas ur eget förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

33(41)
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[
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Ju  7andes sign

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 34 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr 2019/394

Bokflut2018

Beredning
Bilaga KS 2019/64/1, Årsredovisning 2018  — Sala kommun

Bilaga KS 2019/64/2, lndikatorsammanställning 2018

Bilaga KS 2019/64/3, Begäran om tilläggsanslag investeringar från  2018  till 2019
Bilaga KS  2019/ 64/4, Nämnderna/kontorens Internkontrollplaner  2018

Bilaga KS 2019 /64 /5, Preliminär årsredovisning och koncernredovisning för Sala-

Heby Energi AB

Bilaga KS  2019 /64/ 6, Preliminär årsredovisning för Salabostäder Aktiebolag

Bilaga KS  2019 /64/ 7, Preliminär årsredovisning för Sala Silvergruva AB

Bilaga KS 2019/64/8, Nämndernas beslutsprotokoll

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna de i bokslutet vidtagna åtgärderna

a_tt godkänna de av styrelsen/ nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

a_tt fastställa tilläggsbudget för 2018 års investeringsbudget med 44 486 000 kronor

i enlighet med Bilaga KS 2019  /  64/3,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna 2018.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna de i bokslutet vidtagna åtgärderna,

a_tt godkänna de av styrelsen /nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

a_tt fastställa tilläggsbudget för  2018  års investeringsbudget med 44 486 000 kronor

i enlighet med Bilaga KS 2019/64/3,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt godkänna de av nämnderna/ kontoren upprättade internkontrollplanerna  2018.

Noteras att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§71

Justerandes sign

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr2019/389

Uppdrag om utredning av förutsättningarna för ett Blåljushus

INLEDN ING

Under  2018  har en dialog mellan kommunen och Polismyndigheten inletts om en

samlokalisering. Under hösten genomfördes ett gemensamt studiebesök vid

Trygghetens hus i Östersund, där man har mycket goda erfarenheter av

samlokalisering av polis, räddningstjänst, ambulans, Kriminalvården och andra

myndigheter.

Den bedömning som man gemensamt gör efter besöket är att en samlokalisering

innebär stora vinster för verksamheten, samtidigt som den medger en effektiv

lokalplanering. För att uppnå största möjliga effekt behöver ett aktivt arbete

bedrivas för att få Region Västmanland med flera myndigheter att om möjligt

medverka i projektet.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  60/ 1, Uppdrag om utredning av förutsättningarna för ett Blåljushus

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra åt fastighetschefen genomföra en utredning av förutsättningarna för ett

Blåljushus i Sala.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra åt fastighetschefen att genomföra en utredning av förutsättningarna för

ett Blåljushus i Sala.

Utdrag

F astighetsenheten,

Åsa Eriksson

Utdragsbestyrkande
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Justerandes signW

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 36 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/392

Uppdrag om utredning gällande Kyrkskolan

INLEDNING
Kyrkskolan i Möklinta bedriver idag delar av sin undervisning i det före detta

äldreboendet i Åsgården, på grund av att skolans lokaler är otillräckliga för

verksamheten. Samtidigt har antalet elever ökat på skolan, vilket är glädjande.

För att säkerställa att skolans verksamhet kan bedrivas i ändamålsenliga lokaler

behöver en utredning genomföras i syfte att ta fram ett förslag på en långsiktig

lösning på lokalsituationen för Kyrkskolan.

I samma utredning behöver även Åsgårdens framtid beaktas. Frågan som behöver

besvaras är om kommunen ska behålla lokalerna, eller om de ska försäljas till en

annan aktör som kan utveckla dem, till exempelvis ett trygghetsboende eller

lägenheter.

Beredning

Bilaga KS  2019/61/1, Uppdrag om utredning gällande Kyrkskolan

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra åt fastighetschefen att genomföra en utredning av lokalsituationen för

kyrkskolan i Möklinta,

a_tt genomföra en utredning av framtiden för Äsgården, samt

a_tt presentera resultatet av dessa utredningar vid kommunstyrelsens sammanträde

ijanuari 2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra åt fastighetschefen att genomföra en utredning av lokalsituationen för

kyrkskolan i Möklinta,

a_tt genomföra en utredning av framtiden för Åsgården, samt

a_tt presentera resultatet av dessa utredningar vid kommunstyrelsens sammanträde

i januari 2020.

Utdrag

Fastighetsenheten,

Åsa Eriksson

Utdragsbestyrkande

l
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (41)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/393

Uppdrag om utredning gällande Ösby Naturbruksgymnasium

INLEDNING

Ösby naturbruksgymnasium står inför ett antal utmaningar gällande lokaler, kopplat

dels till den verksamhet som planeras bedrivas på området i framtiden, dels till att

flera av de befintliga lokalerna har renoveringsbehov.

Bland de planerade förändringarna finns en Hytt av fordons- och elprogrammen från

Kungsängsgymnasiet till Ösby. För att denna flytt ska kunna genomföras behöver

ändamålsenliga lokaler finnas på Ösby.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  62  /  1, Uppdrag om utredning gällande Ösby Naturbruksgymnasium

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra åt fastighetschefen att genomföra en utredning av lokalsituationen på

Ösby Naturbruksgymnasium i sin helhet,

a_tt i samverkan med berörda parter ta fram en långsiktig plan för lokalerna på Ösby

Naturbruksgymnasium, samt

a_tt presentera förslag till lokal plan vid kommunstyrelsens sammanträde i februari

2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra åt fastighetschefen att genomföra en utredning av lokalsituationen på

Ösby Naturbruksgymnasium i sin helhet,

a_tt i samverkan med berörda parter ta fram en långsiktig plan för lokalerna på Ösby

Naturbruksgymnasium, samt

a_tt presentera förslag till lokal plan vid kommunstyrelsens sammanträde i februari

2020.

Utdrag

Fastighetsenheten;

Åsa Eriksson

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-03-20

2019/391

Översyn av kostnader, för lokaler, leasingbilar och kost för vård-

och omsorgsnämnden

INLEDNING

Vård- och omsorgsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den  5  mars  2019, §  30,

bilaga VON 2019/  24/ 1, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn

av kostpriser, lokalkostnader samt leasingbilar, i syfte att spara totalt 7 600 tkr.

Kommunstyrelsens verksamheter levererar i allt väsentligt de tjänster som

nämnderna beställer, men en tät dialog med de beställande verksamheterna är

nödvändig för att säkerställa ett effektivt nyttjande.

Beredning

Bilaga KS  2019/63/1, Översyn av kostnader, för lokaler, leasingbilar och kost för

vård-och omsorgsnämnden

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att i samverkan med vård- och omsorg

genomföra en översyn av kostnader för lokaler, leasingbilar och kost, i syfte att

spara totalt 7 600 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra åt samhällsbyggnadskontoret atti samverkan med vård- och omsorg

genomföra en översyn av kostnader för lokaler, leasingbilar och kost, i syfte att

spara totalt 7 600 tkr.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 39 (41)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—03-20

2019/402

Återställande av negativt balanskravsresultat

INLEDNING

Enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning ska ett negativt

balanskravsresultat återställas inom tre år. I  2018  års bokslut uppgår kommunens

resultat till -36 000 000 kronor.

Beredning

Bilaga KS  2019  /65 /1, Missiv  — återställande av negativt balanskravsresultat

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa balanskravsresultatet till 36 600 000 kronor, samt

a_tt återställandet av det negativa balanskravsresultatet fördelas lika över åren 2020

och  2021  genom ett högre resultatmål.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ät fastställa balanskravsresultatet till 36 600 000  kronor, samt

att återställandet av det negativa balanskravsresultatet fördelas lika över åren  2020

och  2021  genom ett högre resultatmål.

Noteras att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

l



SAM  MANTRÄDESPROTO KOLL 40 (41)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

 

§  76 Information

INLEDNING

Tf kommunchef JuneAnn Wincent informerar om hur processen fortlöper angående

att överföra Överförmyndarverksamheten till Västerås stad.

Anders Wigelsbo (C) ger en lägesrapport angående rekryteringsprocess av ny

kommunchef.

Anders Wigelsbo (C) informerar om att utbildningsinsatser planeras in med

anledning av att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd för kommunen.

Totalförsvarsövningar är inplanerade under 2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

_em_ lägga informationen till handlingarna.

;[
F

Justerandes sig Utdragsbestyrkande  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (41)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

§  77 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2019/30/1

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande

CW


