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Dnr 2017/501

Rätt till heltid i Sala kommun

INLEDNING
Kommunstyrelsenbeslutade2016-03-31,att uppdra till kommunstyrelsensförvalt-
ning att rätten till heltid införs i Sala kommun, att en projektledare tillsätts med upp-
drag att genomföra arbetet samt att den fackliga organisationen Kommunal bjuds in
att delta med resurs i projektet. Rätten till heltid införs successivt.

Beredning
Bilaga KS2017/88/1, tjänsteskrivelse

Personalchef Stefan Jacobsenföredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar
a_ttförvaltningens införande av rätten till heltid genomförs i enlighet med presenterad
organisationsform,samt
a_ttarbetet med rätt till heltid fortgår enligt tidsplan men att frågan om finansiering av
projektledartiänsterna överlämnastill budgetberedningen.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att konnnunstyrelserl beslutar

a_ttförvaltningens införande av rätten till heltid genomförs i enlighet med presenterad
Organisationsform, samt
a_ttarbetet med rätt till heltid fortgår enligt tidsplan men att frågan om finansiering av
projektledartjänsterna överlämnas till budgetberedningen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde

ü (18)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(13)
LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr2017/365

§ 95 Arbetsmiljöpolicy
INLEDNING

Personalkontoret har utformat förslag till ny arbetsmiljöpolicy avsedd att ersätta nu-

varande Arbetsmiljöpolicy KS2008/10.

Beredning
Bilaga KS2017/89/1, tjänsteskrivelse
Bilaga KS2017/89/2, förslag arbetsmiljöpolicy

Personalchef Stefan Jacobsen föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
Ln anta Arbetsnniljöpolicy i enlighet med Bilaga KS2017/89/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_ttanta Arbetsmiljöpolicyi enlighet med Bilaga KS2017/89/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Juster nd s sign › Utdragsbestyrkande

\   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(18)
SA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr 2017/478

§96 Hantering av utdrag ur polisens belastningsregister 442.3
INLEDNING
Vård och Omsorg lägger fram ett förslag om att ta bort registerutdrag 442.3, då detta
är verkningslöst och förlänger rekryteringsprocessen.

Beredning
Bilaga KS 201 7/90/1, tjänsteskrivelse

PersonalchefStefan Jacobsen föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens beslutar
;m ta bort krav på registerutdrag 442.3 då detta är verkningslöst samt förlänger re-
kryteringsprocessen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttta bort krav på registerutdrag 442.3 då detta är verkningslöst samt förlänger re-
kryteringsprocessen.

Utdrag

Kommunstyrelsen
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Dnr2017/352

Detaljplan för Pumpen 1; planuppdrag
[NLEDNING
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av fastigheten Pumpen 1 vid den
södra infarten till Sala, i korsningen mellan Västeråsvägen och Sörskogsleden.
Gällande detaljplan, Stadsplan för Turbo-området [3551] antogs 1978 och genomfö-
randetiden har löpt ut.

Beredning
Bilaga KS 2017/91/1, ansökan om detaljplaneuppdrag

Plan-och utvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
at; uppdra till Plan-och Utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för Pumpen 1.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

ag uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för Pumpen 1.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,
Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8E18)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr 2014/840

Detaljplan för Silver 7; beslut om samråd

INLEDNING

Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av garage på fastigheten Silver 7. l samband

meddetta utreds lämpligheten i att regleraandelhårdgjordaytor för bättre dagvat-
tenhantering samt att säkerställa god estetiki befintliga och framtida byggnader på

fastigheten. Skulle det i framtiden finnas efterfrågan på mindre och ej störande verk-

samhet möjliggör planen också detta.

Beredning
Bilaga KS2017/92/1, missiv
Bilaga KS2017/92/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS2017/92/3,planka1‘ta
Bilaga KS2017/92/4, behovsbedömning för miljöbedömning

Plan-och utvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttgodkänna förslag till detaljplan för Silver 7 och uppdra till Plan-och Litvecklixigsen-

heten att sända ut planförslaget på samråd.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttgodkänna förslag till detaljplan för Silver 7 och uppdra till Plan-och utvecklingsen-

heten att sända ut planförslaget på samråd.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,
Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9I181

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr 2016/1239

Detaljplan för Möklinta Prästgård 1:63; beslut om granskning

INLEDNING
Detaljplanens syfte är främst att kunna möjliggöra ett mer flexibelt användningssätt
av prästgården. önskemålet är att kunna ha samlingslokal och kontor, utöver dagens
användning, bostad. Nu gällande detaljplan är inte heller anpassad till rådande förhål-
landen vad gäller våningsplan. Planen ska också ge prästgården, som är byggnadshi-

störiskt värdefull, skydd mot eventuell framtida förvanskning.

Beredning

Bilaga KS 2017/93/1, missiv

Bilaga KS 2017/93/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS2017/93/3, plankarta

Plan-och utvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttgodkänna förslag till detaljplan för Möklinta Prästgård 1:63 och uppdra till Plan-

och utvecklingsenheten att sända ut planförslaget på granskning.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag godkänna förslag till detaljplan för Möklinta Prästgård 1:63och uppdra till Plan-
och Utvecklingsenheten att sända ut planförslaget på granskning.

Utdrag

Sarnhällsbyggnadskontoret,

Plan-och Utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr 2014/428

Detaljplan för Disponenten 1; beslut om granskning

[NLEDNING
Planarbetet inleddes 2013. Planförslaget var ute på samråd 2015. Sedan dess har
bland annat en hullerutredning och en arkeologisk utredning genomförts. Planförsla-
get har även bearbetats i en rad hänseenden.

Beredning
Bilaga KS 2017/94/1, missiv
Bilaga KS 2017/94/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2017/94/3, plankarta

Bilaga KS 2017/94/4,skissf61'slag
Bilaga KS2017/94/5,skissfij1‘slag
Bilaga KS 2017/94/6, Samrådsredogörelse

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar
at: godkänna förslag till detaljplan för Disponenten 1 och uppdra till Plan-och ut-

vecklingsenheten att sända ut planförslaget på granskning.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

_ajttgodkänna förslag till detaljplan för Disponenten 1 och uppdra till Plan-och ut-
vecklingsenheten att sända ut planförslaget på granskning.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,
Plan-och Utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande



 
§101

Justerandes sign

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11W

LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr 2017/402

Beställning av lokaler till kulturskolan

INLEDNING
Kulturskolans verksamhet i Sala har under senare år vuxit och breddats med nya kul-

turoznråden. Användningen av nuvarande lokaler är tidvis intensivt
[januari 2017 överlämnades en framställan från skyddsombudet enligt 6 kap § 6a i

Arbetsmiljölagen, om begäran om arbetsmiljöåtgärd. Föreslagna åtgärder innebär
stora förändringar av befintliga lokaler till exempel installation av hiss, ljudisolering
av rum, iordningsställande av personalrum och arbetsplatser.

Beredning

Bilaga KS 2017/95/1, protokollsutdrag SKN § 25. 2017-03-15

Bilaga KS 2017/95/2, tjänsteskrivelse

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttöverlämna ärendet till Samhällsbyggnadskontoret för hantering.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

göverlämna ärendet till Samhällsbyggnadskontoret för hantering.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,

fastighetsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 121133

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr 2017/440

Omfördelning av ram för ekonom från vård och omsorg till ekono-
mikontoret

INLEDNING
l tidigare inriktningsbeslut har kommunfullmäktige angett ett uppdrag att centrali-

sera vissa stabsresurser som HR och ekonom. Avsikten är att Sala kommun är en för-

valtning där ett gemensamt synsätt och arbetssätt ska prägla arbetet med personal-

frågor och ekonomiska frågor. Sedan tidigare tillhör en av Vård och Omsorgs ekono-

mer organisatoriskt ekonomikontoret och nu föreslås en förflyttning även av den

andre ekonomen.

Beredning
Bilaga KS2017/97/1, protokollsutdrag VON§ 21,2017-03-02samt tjänsteskrivelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

gg omfördela ram med 610 000 kronor från vård och omsorgsnämnden till kommun-

styrelsen, gällande finansiering av verksamhetsnära ekonom.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt omfördela ram med 610 000 kronor från vård och omsorgsnämnden till kommun-

styrelsen, gällande finansiering av verksamhetsnära ekonom.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “(187

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr 2017/403

Erbjudande om delägarskap i lnera AB

INLEDNING

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag
AB förvärvar lnera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja
merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den
16 mars 2017. Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier
vardera i lnera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda
sig av förtagets tjänster.

Beredning
Bilaga KS2017/98/1, missiv
Bilaga KS2017/98/2, kommunens beslutsunderlag -sammanfattning
Bilaga KS2017/98/3, aktieöverlåtelseavtal
Bilaga KS2017/98/4, anslutningsavtal till aktieägarna
Bilaga KS2017/98/5, aktieägaravtal
Bilaga KS2017/98/6, bolagsordning
Bilaga KS2017/98/7, ägardirektiv för lnera AB
Bilaga KS2017/98/8, årsrapport 2015

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
ag av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i lnera AB fören köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet Bilaga KS 2017/98/3, saint
a_ttgodkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägarav-
talet Bilaga KS2017/98/5 genom redovisat anslutningsavtal Bilaga KS2017/98/4.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttav SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktieri lnera AB för en köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet Bilaga KS2017/98/3, samt
a_ttgodkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägarav-
talet Bilaga KS2017/98/5 genom redovisat anslutningsavtal Bilaga KS 2017/98/4.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr2017/251

Motion om parlamentarisk kommitté

[NLEDNING
Ulrika Spärebo [S] inkom den 15 februari 2017 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk
kommitté, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiven för kommittén
samt att kommunstyrelsen fastställer tidplan för utredningen.

Beredning
Bilaga KS 2017/99/1, motion och svar från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden
CarolaGunnarsson(C)yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttbifalla motionen.

BESLUT

Ledningsutsl-:ottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

ag bifalla motionen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr 2014/325

Redovisning av arbetet kring motionen om att låta medborgaren
ställa frågor till kommunfullmäktige via chatt

[NLEDNING

Kommunfullmäktige har i beslut gett i Lippdrag till kommunstyrelsens förvaltning att
till kommunstyrelsen lämna ett samlat förslag som svar på motionen Lät medborgare

stdllafrågor till kommunfullmäktige via chatt (KF 2013-04-29]. Motionen har i sin ur-
sprungliga del tidigare besvarats men hari kommunfullmäktiges beslut utökats med

ytterligare uppdrag utöver motionens tidigare innehåll.

Beredning
Bilaga KS 2017/100/1, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning, Medborgarkon-

toret

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt lägga redovisningen till handlingarna, samt

fluppdra till Medborgarkontoret att bevaka frågan i samband med arbetet med Sala

kommuns webbsida.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga redovisningen till handlingarna, samt
_aguppdra till Medborgarkontoret att bevaka frågan i samband med arbetet med Sala

kommuns webbsida.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15“S3
LEDNINGSUTSKOTTET KOM M UN Sammanträdesdatum

2017-04-18

§ 106 Information/övriga frågor

[NLEDNING
Per-Olov Rapp [S] informerar att han är förhindrad att delta i Mälartinget den 4-5
maj 2017 i Stockholm. Ulrika Spårebo [S] är utsedd som ersättare och kommer att
delta.

Carola Gunnarsson (C) informerar om att Salakommun och Heby kommun genomför
ägarmöte 4 gånger per år för att gå igenom de verksamheter man har gemensamt.
Vid dagens möte gick man igenom Bygg-och Miljökontoren, Räddningstjänsten samt
Sala-Heby Energi AB. Utöver detta diskuterades krishantering och krisberedskaps-
samordnare Rickert Olzon deltog och informerade.

Ulrika Spårebo(S)ställer en frågavadsom händerangåendeRiksbyggensprojekt
med kooperativa hyresrätter? Carola Gunnarsson [C] svarar att hon haft en träff med
Riksbyggen och andra intressenter. Hon väntar på besked om olika frågeställningar
som lyfts. När hon fått besked kan det vara aktuellt att bjuda in Riksbyggen att infor-
mera påett sammanträdemed ledningsutskottet.

Per-Olov Rapp [S] ställer en fråga om hur det ligger till med bekämpningen av stick-
myggor inför säsongen 2017? Carola Gunnarsson [C] informerar att det är klart med
tillstånd från regering för bekämpning av stickmyggorna. Det stora problemet är
finansieringen av spridning av bekämpningsmedel. Det finns medel att söka ur EU:s
landsbygdsprogram, men det täcker inte alla kostnader.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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 LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-04-18

§ 107 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2017/101/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes Sign/. Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

201 7-04-18

Dnr 2017/526

Val av ombud till stämma, Förbundet Agenda 21

INLEDNING

Val av ombud till vårstämma med Förbundet Agenda 21 den 25 april 2017 i

Västerås.

Beredning
Bilaga KS 2017/102/1, katlelse

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
E utse Hanna Westman (SBA) som ombud till vårstäxttma för Förbundet Agenda 21.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttutse Hanna Westman [SBA] som ombud till Vårstänntttaför Förbundet Agenda 21.

Utdrag

Förbundet Agenda 21
Hanna Westman

Utdragsbestyrkande


