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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Erik Hamrin (M)

Sture Johansson (C)

Ulrika  Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Elisabet Pettersson (C) ersätter Anders Wigelsbo (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)

Åsa Eriksson, enhetschef fastighetsenheten

Helena Sandberg, projektledare Hifab AB

Benny Wetterberg, stf skolchef

Kent Karlsson, enhetschef

Åsa Kling, enhetschef samhällstekniska enheten

Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg

Rickert Olzon, krisberedskapssamordnare

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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§  170  ' Ordningsfråga
BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lyfta ut följande punkt ur föredragningslistan

.  Punkt 6 Fyllnadsval

12215 sign Utdragsbestyrkande
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§  171

Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL s  (12)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Dnr  2019/331

Redovisning av utredningsuppdrag angående investeringar i
Varmsätra skola och Ängshagenskolan

INLEDNING .

Kommunstyrelsen beslutade den  7  mars 2019, §  32, att uppdra till fastighetschefen

att utreda investeringsbehovet vid Varmsätra skola för att säkerställa tillgång till

ändamålsenligt kök, matsal och idrottslokal samt att utreda investeringsbehovet vid
Ängshagenskolan för att säkerställa långsiktig tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Beredning

Bilaga KS  2019 /28 /1, uppdrag om utredning av investeringar i Varmsätra skola och
Ängshagenskolan
Bilaga KS  2019/28/2, protokollsutdrag KS  2019-03-07, §  32

Bilaga KS  2019/ 28/ 3, utredning Varmsätra skola, Hifab AB

Bilaga KS  2019/ 28/4, utredning Ängshagenskolan, Hifab AB

Åsa Eriksson, enhetschef fastighetsenheten och Helena Sandberg projektledare
Hifab AB och Benny Wetterberg, stf skolchef föredrar ärendet.

Yrkande

Erik Hamrin [M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

 

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-09-25

Dnr  2019/1288

§ 172 Omfördelning av medel inom ram för Centralförrådet  —
investeringar

INLEDNING
I  samband med en olycka  förstördes  en snöplog som används på lastbilar.

Samhällsbyggnadskontoret har kommit fram till att den bästa lösningen är att

inskaffa en snöplog till lastmaskin istället för till lastbil. Det innebär att det blir

lättare att bemanna lastmaskinen då ingen C-behörighet krävs för att framföra den.

Fler personal har behörig för lastmaskinen. Planen är att köpa in en ny eller

begagnad snöplog via omfördelning av investeringsmedel.

Beredning

Bilaga KS  2019/158/1, missiv

Enhetschef Kent Karlsson föredrar ärendet.

Yrkande

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 150 000 kronor från  8252  till  8254  för inköp av nyi första hand
begagnad snöplog.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 150 000 kronor från  8252  till  8254  för inköp av nyi första hand

begagnad snöplog.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerayzles sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019—09-25

Dnr 2019/1289

Omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar

INLEDNING

Samhällstekniska enheten fick i slutet av  2017  besked från Trafikverket om statlig

finansiering om 50% för anläggning av tre nya gång-och cykelvägar i Sala.

Slutredovisning ska ske senast 20 december  2019.

Gång-och cykelvägarna kommer att anläggas i höst. På grund av att en

kostnadsökning har skett vill Samhällsbyggnadskontoret göra en omfördelning av

700 000 kronor inom gatuprogrammet

Beredning

Bilaga KS 2019/159/1, missiv

Enhetschef samhällstekniska enheten Åsa Kling föredrar ärendet.

Yrkande

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 700 000 kronor från projekt  3132  Cykelvägar till de tre statligt

finansierade gäng-och cykelvägarna längs med Äkragatan/Berggatan, Hyttvägen och
Norrängsgatan.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 700 000 kronor från projekt  3132  Cykelvägar till de tre statligt
finansierade gång-och cykelvägarna längs med Åkragatan/Berggatan, Hyttvägen och

Norrängsgatan.
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Utdrag

kommunstyrelsen

 

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-25

Redovisning av ESF-projekt

INLEDNING

Redovisning av beviljade, planerade och pågående ESF -projekt.

Beredning

Kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Erik Hamrin [M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

 

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-09-25

Dnr  2019/1293  '

§  175 Risk—och sårbarhetsanalys enligt lag (2006:544) om kommuners

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

INLEDNING

Enligt lagen om extraordinära händelser ska kommunen varje mandatperiod göra

en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa

händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska värderas och

sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys som redovisas skriftligen till

länsstyrelsen.

Beredning

Bilaga KS  2019/157/1, missiv

Bilaga KS  2019/157/2, risk-och sårbarhetsanalys

Föredragning av krisberedskapssamordnare Rickert Olzon.

Yrkande

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt fastställa Risk—och sårbarhetsanalys enligt lag (2006:544) om kommuners och

landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd ,
beredskap, i enlighet med revideringar i Bilaga KS 2019/157/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa Risk-och sårbarhetsanalys enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd

beredskap, i enlighet med revideringar i Bilaga KS 2019/157/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

NZ? sign Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Information

INLEDNING -
Ulrika Spårebo (5) informerar om att hon, i Anders Wigelsbos (C) frånvaro, deltagit

vid styrgruppsmöte med Sala Silvergruva. Hon uppmanar ordförande att bjuda in
ledningen för Sala Silvergruva till kommande ledningsutskott för en rapportering av

hur det går med strategiprocess till vilken kommunstyrelsen beviljade extra

driftbidrag den 8 maj 2019, § 81.

Glenn Andersson (S) är vald till styrelseledamoti Sala Hembygds-och

fornminnesförening. På uppdrag från styrelsen lyfter han åter frågan om att det
saknas ett gällande avtal mellan Sala Hembygds—och fornminnesförening och Sala

kommun samt att utbetalning av driftsbidrag inte har verkställts.

Ordförande tar med sig frågan till Anders Wigelsbo (C) för en återkoppling.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTO  KOLL 11 (12)
LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Övriga frågor

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga med anledning av Svenskt Näringslivs ranking där

Sala kommun tappat positioner jämfört med föregående år. Hon vill få en

rapportering av hur Sala kommuns arbete med att utveckla kontakter med

näringslivet fortlöper efter att utbildningen Förenkla  -  helt enkelt genomförts.

Utbildningen drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och är en utbildning

för de kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer,

handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.

Ordförande tar med sig frågan till Anders Wigelsbo (C) för en återkoppling.

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga utifrån ärendet om skrivelser Sala

Missionsförsamling, som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 12

september, § 126.  Hon vill veta om tf kommunchef tagit kontakt med Sala

Missionsförsamling.

Ordförande tar med sig frågan till tf kommunchef.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ät frågorna är noterade.

Utdragsbestyrkande
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§  178 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2019  /  160  /  1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

   
JWign Utdragsbestyrkande


