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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

'Erik'Hamrin (M) ordförande

Sture Johansson (C)

Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Elisabet  Pettersson (C) ersätter Anders Wigelsbo (C)

Hanna Westman  (SBÄ) ersätter Sture Johansson (C) §  245

Camilla  Runerås (S) ersätter Ulrika Spårebo (S) §  245

Magnus Edman  (SD)
Camilla Runerås (S)

Viktor Kärvinge (S)

Mona Johansson (L)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP) kl.13.30-15.45

Maria Arvidsson (V)

Anna Cedervång, controller

Inger Lindström tf ekonomichef

Åsa Eriksson fastighetschef

Susanne Pettersson, måltidschef

Anna Johansson, miljöchef

Linn Hemlin, miljöstrateg

Daniel Watkinson, fritidsutvecklare

Tommy Jansson, räddningschef

Tord Lillja, trafikingenjör

Daniel Holmvin, kommunchef kl.13.30-15.00, 15.40-17.05

Malin Selldén  Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-1 1-2 7

Innehållsförteckning
§ 233 Uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet ...................................................................................... 4

§  234 Ekonomi-och verksamhetsstyrning 2020 ........................................................................................................... 5

§  235 Underhållsplan 2020-2024 ................................................................................................................................ 6

5236 Begäran om genomförande av beslutade investeringar, Fastighetsenheten ..................................................... 7

§ 237 Taxa för måltidspriser 2020  ...............................................................................................................................  8

§ 238 Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels-och foderlagstiftningen ....................................... 9

5  239 Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund ........................................................................... 10

§ 240 Taxa för idrottslokaler inom Kultur-och fritid .................................................................................................. 11

§  241 Begäran om genomförande av beslutade investeringar  — inköp av fordon Räddningstjänsten ....................... 12

5  242 Förslag till parkeringsövervakningsområde från 1 januari 2020 ......................................................... 13

§  243 Yttrande över ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2020-2022, genom spridning av

bekämpningsmedlet Vecto Bac G i Nedre Dalälvsområdet ............................................................................. 14

§ 244 Deltagande näringslivsrepresentanter i Näringslivsråd ................................................................................... 15

§ 245 Bidrag till Sala Folkets Park & Husförening UPA 100 års firande ..................................................................... 16

5 246 Bidrag till Brottsofferjouren Västmanlands verksamhet 2020 ......................................................................... 17

§  247 Information/övriga frågor ............................................................................................................................... 18

5 248 Anmälningsärenden ......................................................................................................................................... 19

Utdragsbestyrkande

3(19)

v

ll



' SALA
KOMMUN

 

§  233

Justzndes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr 2019/759

Uppföljning av  kommunens ekonomi  och  verksamhet

INLEDNING

Månadsuppföljning, oktober 2019

Beredning

Bilaga  KS 2019/229/1, mänadsuppföljning oktober 2019
Reviderad Bilaga  KS 2019/229/1, månadsuppföljning oktober 2019

Controller Anna Cederväng föredrar ärendet.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

at; lägga  informationen till handlingarna.

Glenn Andersson (5) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag vid kommunstyrelsens sammanträde i januari  2020  avsätta specifik tid för en

bred diskussion angående den kommunala ekonomin.

Proposition

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet.
Ordförande ställer Glenn Anderssons (S) yrkande mot avslag och finner Glenn

Anderssons yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna, samt

att föreslå kommunstyrelsen att besluta

a_tt vid kommunstyrelsens sammanträde i januari  2020  avsätta specifik tid för en

bred diskussion angående den kommunala ekonomin.

Utdrag
kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 5 (19’
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—11-27

Dnr  2019/1537

Ekonomi-och verksamhetsstyrning 2020

INLEDNING

Ekonomi-och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess

vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

beslut och beteende i riktning mot uppställda mål avseende resultat, effektivitet och

ekonomisk ställning.

Beredning
Bilaga KS  2019/216/1, ekonomi-och verksamhetsstyrning 2020

Reviderad Bilaga KS  2019/216/1, ekonomi-ochyverksamhetsstyrning 2020

Tf ekonomichef Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret  2020, med de

revideringar som framkommit vid sammanträdet, i enlighet med Reviderad Bilaga

KS  2019/216/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret  2020, med de

revideringar som framkommit vid sammanträdet, i enlighet med Reviderad Bilaga

KS  2019/216/1.

Utdrag

ekonomikontoret

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6  (19)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr  2019/1585

§ 235 Underhållsplan  2020-2024

INLEDNING

En underhållsplan beskriver enfastighets framtida behov av underhåll. Sala kommun

äger fastigheter med en lokalyta på cirka 160 000 kvm som är i varierande skicka

och status, allt från helt nybyggda skolor till byggnader som passerat 200 år.

Beredning

Bilaga KS  2019 /218 /1, skrivelse  -  underhållsplan

Bilaga KS  2019/218/2, underhållsplan  2020-2024

Bilaga KS  2019/218/3, underhållsplan detaljerad

Enhetschef fastighetsenheten Åsa Eriksson föredrar ärendet.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr  2019/1586

Begäran om genomförande av beslutade investeringar,

Fastighetsenheten

INLEDNING
Fastighetsenheten önskar påbörja asfaltering av gårdar samt justering av brunnar

på Ekeby förskola, Ekorrens förskola samt på Lärkbacksskolan.

Medel för investeringskostnaderna finns i det planerade underhållet av gårdar.

Beredning

Bilaga KS 2019/220 /1, missiv-begäran om genomförande av beslutad investering

Ekeby förskola

Bilaga KS  2019/220/ 2, missiv-begäran om genomförande av beslutad investering

Ekorrens förskola

Bilaga KS  2019  /220/3, missiv-begäran om genomförande av beslutad investering

Lärkbacksskolan

Enhetschef fastighetsenheten Åsa Eriksson föredrar ärendet.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja start av asfaltering av gårdar samt justering av brunnar på Ekeby förskola,

Ekorrens förskola och Lärkbacksskolan, i enlighet med Bilagor KS  2019  /  220/ 1-3.

Sture johansson (C) yrkar bifalltill Erik Hamrins (M) yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att bevilja start av asfaltering av gårdar samt justering av brunnar på Ekeby förskola,

Ekorrens förskola och Lärkbacksskolan, i enlighet med Bilagor KS  2019/220/1-3.

Utdrag

fastighetsenheten

ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTO  KOLL 8 (19)
LEDN INGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr 2019/1577

Taxa  för måltidspriser  2020

INLEDNING

Måltidspriser, såväl  interna som externa, behöver ses över  inför  år 202 0. Prisnivån
för externa gäster ska sträva efter att ligga rätt marknadsmässigt för att inte

missgynna privata näringsidkare.

Beredning

Bilaga KS 2019/219/1, missiv — måltidspriser  2020

Bilaga KS 2019/219/2, taxa för mältidspriser

Föredragning av enhetschef måltidsenheten Susanne Pettersson.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta föreslagen taxa för måltidspriser i enlighet med Bilaga KS 2019 /219 /2, samt

a_tt taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.  '

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att anta föreslagen taxa för måltidspriser i enlighet med Bilaga KS 2019/219/2, samt

tt taxan ska gälla från och med 1 januari  2020.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr  2019/1555

Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels-och

foderlagstiftningen

INLEDNING

Den 14 december  2019  kommer EU:s nya kontrollförordning (2017:625) för

kontroll av livsmedel och foder att börja gälla.  I  och med införandet av denna

förordning måste taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedel-och

foderlagstiftning samt delegationsordning uppdateras.

Beredning

Bilaga KS  2019/223/1, protokollsutdrag BMN § 88, 2019-11-12

Bilaga KS  2019/223/2, missiv

Bilaga KS  2019/223/3, taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedel-

och foderlagstiftningen

MiljöchefAnna ]ohannson föredrar ärendet.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag på taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels-och

foderlagstiftningen, i enlighet med Bilaga KS  2019/223/3, med de förändringar som

kommer att göras efter detta beslut och när förordningen  2006:1166  uppdateras.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta förslag på taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels—och

foderlagstiftningen, i enlighet med Bilaga KS  2019/223/3, med de förändringar som

kommer att göras efter detta beslut och när förordningen  2006:1166  uppdateras.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr 2019/1489

Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund

INLEDNING
Renhållningsföreskrifterna reglerar de lokala/regionala bestämmelserna för

avfallshanteringen medan taxan beskriver de avfallstjänster som erbjuds.

Avfallstaxan och renhållningsföreskrifterna är därmed beroende av varandra och

båda dokumenten måste vara uppdaterade och aktuella för att undvika

rättsosäkerhet, missförstånd och otydligheter. Beslut om ny avfallstaxa som gäller

från  1  januari 2020 fattades av kommunfullmäktige den 17 juni  2019.  De reviderade

föreskrifterna föreslås därför också gälla från och med 1 januari 2020.

Beredning

Bilaga KS 2019/222/1, beslutsärende  — renhållningsföreskrifter för VafabMiljö

kommunalförbund

Bilaga KS 2019/222/2, renhållningsföreskrifter för VafabMiljö kommunalförbund,

Sala kommun

Bilaga KS 2019/222/3, missiv

Miljöstrateg Linn Hemlin föredrar ärendet.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

&  anta Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund, Sala kommun, i

enlighet med Bilaga KS 2019/222/2, att gälla från och med  1  januari 2020.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund, Sala kommun, i

enlighet med Bilaga KS 2019/222/2, att gälla från och med 1 januari 2020.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr  2019/1214

Taxa för idrottslokaler inom Kultur-och fritid

INLEDNING

Under  2019  står två nya idrottshallar klara och som en konsekvens kommer ökade

driftkostnader. För att klara de ökade driftskostnaderna behöver taxorna för kultur—

och fritids uthyrningslokaler ses över. Senast en förändring av taxorna gjordes var

2011.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 145 /2, skrivelse taxa för uthyrningslokaler inom kultur-och fritid

Bilaga KS  2019/145/3, protokollsutdrag KS  § 146, 2019-10-17

Bilaga KS  2019/ 145/4, missiv  — taxa för idrottslokaler inom kultur-och fritid

Bilaga KS  2019 /145 /5, taxa för idrottslokaler inom kultur-och fritid

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att ;

kommunfullmäktige beslutar *
a_tt fastställa taxa för idrottslokaler inom Kultur-och fritid i enlighet med Bilaga KS

2019/145/5, samt

a_tt taxan gäller från och med  1  januari 2020.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa taxa för idrottslokaler inom Kultur-och fritid i enlighet med Bilaga KS

2019/145/5, samt

ag taxan gäller från och med  1  januari 2020.

)
i

Utdrag

kommunstyrelsen %

 

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—11-27

Dnr 2019/1587

Begäran om genomförande av beslutade investeringar  — inköp av

fordon Räddningstjänsten

INLEDNING

Räddningstjänsten har beviljats investeringsmedel för inköp av fordon.

Räddningstjänstens medel för investeringar 2020 är 6 000 000 kronor. Planerade

investeringar uppgår till  5  000 000 kronor. Enligt nu gällande rutin mäste

ledningsutskottet fatta beslut även inför beslutade investeringar.

Beredning

Bilaga KS  2019/221/1, missiv

Räddningschef Tommy jansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja start för inköp av transportfordon (500 000 kr) samt släckbil (4 500  000),

i enlighet med Bilaga KS 2019/221/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja start för inköp av transportfordon (500 000 kr) samt släckbil (4 500  000),

i enlighet med Bilaga KS 2019/221/1.

 

Utdrag

Räddningstjänsten

ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr 2019/1589

Förslag till parkeringsövervakningsområde från  1  januari  2020

INLEDNING
Enligt Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera, ska beslut

fattas om vilket  område  som kommunen ska utöva parkeringsövervakning på och

hur många parkeringsvakter som behövs.

Beredning

Bilaga KS  2019/226/1, missiv

Trafikingenjör Tord Lillja föredrar ärendet.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslag till parkeringsövervakningsområde, i enlighet med Bilaga KS

201 9/2  2 6/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslag till parkeringsövervakningsområde, i enlighet med Bilaga KS

2019  /  226 /1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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J? sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr  2019/1493

Yttrande  över ansökan om bekämpning av översvämningsmygg

under 2020-2022, genom spridning av bekämpningsmedlet Vecto

Bac G i Nedre Dalälvsområdet

INLEDNING

Naturvärdverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälven Utvecklings AB om

dispens för spridning av bekämpningsmedel från helikopter för bekämpning av

larver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida bekämpningsmedlet

inom Natura 2000-områden.

Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  225 /1, remiss Naturvårdsverket

Bilaga KS  2019/225/2, ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB

Bilaga KS 2019/ 225 /3, yttrande från Samhällsbyggnadskontoret

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att utarbeta ett yttrande utifrån de synpunkter som

framkommit vid sammanträdet, samt

a_tt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den  5  december  2019.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag uppdra till kommunchef att utarbeta ett yttrande utifrån de synpunkter som

framkommit vid sammanträdet, samt

a_tt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den  5  december 2019.

Utdrag

kommunchef

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

i
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SA LA LEDN INGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr  2019/1535

§  244 Deltagande näringslivsrepresentanter i Näringslivsråd

INLEDNING

Kommunstyrelsen ledningsutskott  fattade  den 13 november  2019  beslut om att

föreslå kommunstyrelsen att hemställa till kommunfullmäktige att anta Riktlinje för

Näringslivsråd.

l riktlinjen regleras rådets uppgifter, syfte och mål. Även arbetsformer,

sammansättning, ekonomi och arvode framgår i riktlinjen.

Från näringslivet är 11 representanter utsedda.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  228/ 1, missiv och förteckning över föreslagna representanter

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar

a_tt utse näringslivsrepresentanter i Sala kommuns Näringslivsråd i enlighet med

Bilaga KS 2019/228/1. ;

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt utse näringslivsrepresentanter i Sala kommuns Näringslivsråd i enlighet med

Bilaga KS 2019/228/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerande sign Utdragsbestyrkande
.  ,, ,
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Justerandes sign

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr2019/10

Bidrag till Sala Folkets  Park &  Husförening UPA 100 års  firande

INLEDNING

Sala Folkets  Park &  Husförening UPA har inkommit med en ansökan om ett

ekonomiskt bidrag för att genomföra föreningens 100 års firande.

Beredning

Bilaga KS 2019/227/1, ansökan från Sala Folkets  &  Husförening UPA

']äv

Sture Johansson (C) och Ulrika Spårebo (S) anmäler delikatessjäv.

Hanna Westman  (SBA) ersätter Sture Johansson (C) och Camilla Runerås (S) ersätter

Ulrika Spårebo  (S).

Yrkanden
Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avslå ansökan från Sala Folkets Park  &  Husförening UPS om 28 000  kronor till

föreningens 100 års firande. '

Hanna Westman  (SBÄ) yrkar bifall till Erik Hamrins (M) yrkande.

Glenn Andersson (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja ansökan från Sala Folkets Park  &  Husförening UPS om 28 000  kronor till

föreningens 100 års firande, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Camilla Runerås (S) yrkar bifall till Glenn Andersson (S) yrkande.

Proposition

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

yrkande och finner Glenn Anderssons yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja ansökan från Sala Folkets Park  &  Husförening UPS om 28 000 kronor till

föreningens 100 års firande, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Reservation

Erik Hamrin (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Dnr  2019/1212

Bidrag till Brottsofferjouren Västmanlands verksamhet 2020

INLEDNING

Brottsofferjourens Västmanland ändamål är att erbjuda och ge mänskligt stöd,

information och praktisk vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Brottsofferjourens insatser är ett komplement och ett alternativ till myndigheternas

stöd. Brottsofferjouren betonar aktiv samverkan med andra organisationer och

myndigheter för att kontinuerligt utveckla stödet till brottsutsatta och stärka deras

rättigheter.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 224/ 1, ansökan från Brottsofferjouren Västmanland

Bilaga KS  2019/224/2, verksamhetsplan Brottsofferjouren Västmanland  2019

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 136 896 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret

2020, att tas ur kommunstyrelsen förfogande, i enlighet med Bilaga KS  2019/224/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 136 896 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret

2020, att tas ur kommunstyrelsen förfogande, i enlighet med Bilaga KS  2019/224/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

&
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2019-11-27

§  247 Information /övriga frågor
[NLEDNING

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga om när IP-Only kommer till ledningsutskottet för

att ge en lägesrapport?

En information är planerad till ledningsutskottets sammanträde i januari 2020.

Ulrika Spårebo (S) undrar om det är klart med ett nytt datum för ledningsutskottet

sammanträdet den 22 januari 2020 måste flyttas? Anders Wigelsbo (C) presenterar

ett nytt datum på kommunstyrelsens sammanträde den  5  december.

Viktor Kärvinge (S) önskar få besked om vad som händer i ärendet med

översiktsplan för kvarteret Durum. Ordföranden tar med sig frågan och en

information ska ges på kommunstyrelsens sammanträde den  5  december.

Erik Hamrin (M) informerar om att temaveckan En vecka fri från våld pågår 25

november  — 1  december. Sedan fem år tillbaka har Sveriges civilsamhälle,

myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det

gemensamma paraplyet En vecka fri från våld för att tillsammans belysa våld,

övergrepp och förtryck. Att under en vecka belysa våldet syftar även till att

kraftsamla för det fortsatta arbetet under resten av året.

Hanna Westman  (SBÄ) uppmärksammar att Strömsbacka Återvinning nominerats

till ett hållbarhetspris.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

i
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2019 /217 /1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

au lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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