
e;m':sarars,-
‘I - - r,. i SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12)

l SA LA LEDNINGSUTSKOITET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-05-16

Platsochtid GustafAdolfssalen, kl.13.30-15.20

Beslutande Se sidan 2
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersätta re

Närvarande representanter

-Övrigadeltagare

Utses att justera

Justeringens plats och tid

r

 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 125-133

Ordförande

Justerande

ÅNSLAG/BEVlS

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2017-05-16

Datumför anslagsuppsättande 2017-05-19 Datumföranslagsnedtagande 2017-06-12

Förvaringsplatsförprotokollet Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift 'v-
‘ t

lll-llilfllléii__l.«*'lzlbi'lLll-i-“lágtáál/issss——



 
SALA
KOMMUN

Närvarolista

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Närvarande representanter

Övrigadeltagare

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2“Zl

LEDNINGSUTSKOTIET
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Carola Gunnarsson (C)
PeterMolin [M]
Ulrika Spårebo(S)

Christer Eriksson [C] ersätter Hanna Westman [SBA]

Camilla Runerås [S] ersätter Per-Olov Rapp [S]

Michael PBJohansson (M)
Magnus Edman [SD]
BoKihlström [S]

Lars Alderfors (L)
Sickan Palm [KD]
Ingela Kilholm Lindström (MP]

Johanna Ritvadotter [V]
Marie Berglind (Fl)

Carina Nohrs, näringslivsutvecklare
Rickert Olzon, krisberedskapssamordnare

Anna Johansson, chef samhällstekniska enheten

StefanJacobsen,personalchef
Michael Nilsson, driftingenjör
Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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§ 125 Ordningsfråga

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttläggatill följande punkt på föredragningslistan

Punkt 9, Bemyndigande att teckna firma

Utdragsbestyrkande
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§ 126 Besöksnäringsstrategi för Sala

INLEDNING

Arbetet med att fastställa en besöksnäringsstrategi för Sala kommun pågår. Ett förslag

och en handlingsplan ska presenteras i oktober 2017.

Beredning

Näringslivsutvecklare Carina Nohrs informerar om arbetet med besöksnäringsstra-

tegi.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ä: lägga informationen till handlingarna.

Juster ndes sign Utdragsbestyrkande

 



;när:är :1‘:I‘-'r *fi*
l. ' '~ '

§127

Just rand
r\

lSALA
KOMMUN

. f'
sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSK01'l'ET

Sammanträdesdatum

2017-05-16

Svartådalen, ett spännande område av riksintresse för friluftsliv

INLEDNING
Naturvårdsverket har beslutat att Svartådalen blir riksintresse och därmed får ett

starkare skydd i saznhällsplaneringen. Friluftslivet i områden som pekats ut som riks-

intressen ska prioriteras högt när frågor om markanvändning avgörs. Pågående jord-

och skogsbruk påverkas inte av beslutet.

Beredning
Näringslivsutvecklare Carina Nohrs informerar.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrka nde
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Grundvattenssituationen i Sala
INLEDNING

l stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket

under de normala för årstiden. Även i de stora grundvattenmagasinen är nivåerna un-

der eller mycket under de normala i större delen av landet.

Beredning

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon saint chefför samhällstekniska enheten,

Anna Johansson informerar om situationen för grundvatten i Sala kommun.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_t_t_lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/659

Överlämnande av myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärd-
tjänst från Sala kommun till Region Västmanland
INLEDNING
l den nya kollektivtrafiklagen har den regionala kollektivtrañkmyndigheten getts ett
övergripande ansvar att verka för att kollektivtrafiken i länet anpassas så att den är
tillgänglig för alla resenärsgrupper. Regionfullmäktige har beslutat att rekommendera
kommunerna i Västmanland att från och med den 1 april 2017, överföra myndighets-
utövningen för färdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten Region Västmanland.

Beredning

Bilaga KS 2017/115/1, tjänsteskrivelse
Bilaga KS2017/115/2, protokollsutdrag Regionfullmäktige§ 14,2017-02-22
Bilaga KS 2017/115/3, lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Bilaga KS 2017/115/4, lag (1997:736) om färdtjänst
Bilaga KS 2017/115/5, avtal om Region Västmanlands Övertagande av verksamhet
från Sala kommun

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att_ledningsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

g hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/359

Riktlinje om kränkandesärbehandling

INLEDNING

Från och med den 31 mars 2016 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisato-

risk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (OSA). l och med införandet av OSAförändra-

des definitionen av begreppet kränkande särbehandling. Personalkontoret har därför

utformat ett förslag till ny riktlinje gällandekränkandesärbehandling.

Beredning
BilagaKS2017/116/1, tjänsteskrivelse
Bilaga KS 2017/116/2, förslag Riktlinje om kränkande särbehandling

Personalchef Stefan Jacobsen föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ä: anta Riktlinje om kränkande särbehandling i enlighet med Bilaga KS2017/116/2.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje om kränkande särbehandling i enlighet med BilagaKS2017/116/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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Dnr 2017/649

§ 131 Ombudgetering av investeringsmedel för åtgärder Griessbachs

Juste sue‘sign
f

' l

kanal/Gröna gången
[NLEDNING
Läckage har konstaterats i dammvallar som dämmer Griessbachs kanal. Skadorna är
av sådan art att ett accelererat förlopp kan uppstå med väsentliga skador som följd.
Det föreligger därmed ett omedelbart behov av åtgärder för att förebygga risk för
skada.

Beredning
Bilaga KS2017/1 17/1, tjänsteskrivelse

Driftingenjör Michel Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g ombudgetera 300 000 kr för 2017 från anslag investeringsprojekt nummer 366
"Projektering anläggningsanordning Gröna Gången"till att omfatta "Reparation av
dammläckage i dammvall Griessbachs kanal samt inledande projektering av anlägg-
ningsanordningGrönaGången".

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ä: ombudgetera 300 000 kr för 2017 från anslag investeringsprojekt nummer 366
"Projektering anläggningsanordning Gröna Gången" till att omfatta "Reparation av
dammläckage i dammvall Griessbachs kanal samt inledande projektering av anlägg-
ningsanordning Gröna Gången".

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 132 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2017/118/1, sammanställning av anmälningsäreziden.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

at_tlägga anmälningsärendena till handlingarna.
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Juste? es ngn Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/315

Bemyndigande att teckna firma
INLEDNING

Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut

fattas avseende bemyndigande att teckna firma.

Beredning
Bilaga KS 2017/119, tjänsteskrivelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttmed upphävande av kommunstyrelsens beslut den 4 april 2017', § 56, besluta att

bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttmed upphävande av kommunstyrelsens beslut den 4 april 2017,§56, besluta att

bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma.

ekonomichef
controller

redovisningsekonom

Mårten Dignell
Inger Lundström

Anna Cedervång
Inger Dellbeck ekonomihandlaggare

Sofia Högerberg verksamhetscontroller
Daniel Ahlin verksamhetscontroller

Helena Birelius
Nathalie Martinsson

KashifChohan
Linda Malta

Nicklas Karlsson
Dalida Kalifa

ekonomihandläggare
verksamhetscontroller

verksamhetscontroller
upphandlare

verksamhetscontroller
verksamhetscontrollei'

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande


