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 SALA
KOMMUN

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Närvarande representanter

Övrigadeltagare

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Carola Gunnarsson [C]
Peter Molin (MJ
HannaWestman(SBA)
Ulrika Spårebo (S)
Per-Olov Rapp (S)

Christer Eriksson [C] kl.13.30-15.30
Michael PBJohansson [M]
Magnus Edman (SD)
Camilla Runerås [S)k1.13.30—16.05
Bo Kihlström (S)

Lars Alderfors [L]
Sickan Palm [KD]
Ingela Kilholm Lindström [MP]
Marie Berglind [Fl]

Fredrik Jehrén, PwC
AndersAlmroth, samhällsbyggnadschef
LenaSteffner,plan-ochLitvecklingschef
Åsa Eriksson, chef fastighetsenheten
Anna Johansson, chefsamhällstekniska enheten
Marie-Anne Deleryd, enhetschef Gata/park
Karl-Gustav Persson, enhetschefKart/M ät
Kent Karlsson, enhetschefteknisk service
Monica Pettersson, tf. måltidschef
Anton Sjöberg, verksamhetsutvecklare
Inger Lindström, controller
Anna Cedervång, redovisningsekononn

Kashif Chohan, verksamhetskontroller
Annelie Mattsson, handläggare särskild kollektivtrafik
Malin Bäcklund Baard, skolskjutshandläggare
Per Ström, vård-och omsorgschef
Marie Johansson, chef lT-enheten
Mirjam Olsson, verksamhetskontroller
Sofia Högerberg, verksamhetscontroller

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller
Dalida Kalifa, verksamhetscontroller

Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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 SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2017-05-29
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2017-05-29

§ 134 Underhåll och underhållsplanering avseende fastighet, gata/park
ochVA
INLEDNING
Samhäilsbyggnadskontoret har gett PwC [PricewaterhouseCoopers i Sverige AB) i
uppdrag att se över kommunens arbete med underhålisplaneriiig. Uppdraget har in-
riktats till att närmare titta på rutiner och processer för underhållsplaneringexi och de
underliållsplanei* som finns inom verksamhetsområdena fastighet, gata/park och VA.

Beredning
Konsult Fredrik Jehrén, PwC informerar.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
ü lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5U51
‘ ) e. SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2017-05-29
 
§ 135 Samhällsbyggnadskontoret - redovisning av verksamhet, utma-

ningar och budget 2018-2020
INLEDNING

Redovisning av verksamhet, utmaningar och budget för Samhällsbyggnadskontoret.

Beredning
Arbetsrnaterial

Samhällsteknisk chefAnders Almrot samt enhetschefer på Samhällsbyggnadskoxitoret
föredrar.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar

att_hänskjuta ärendet till budgetberedningen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tthänskjuta ärendet till budgetberedningen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5“E”
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Dnr2017/329

Förslag till Riktlinje för färdtjänst i Sala kommun
INLEDNING

Under 2017 planeras en verksamhetsövergång för myndighetsutövning inom färd-
tjänst och riksfärdtjänst från Sala kommun till Region Västmanland [Kollektivtrafik-
myndigheten). På grund av verksamhetsövergången har Riktlinje för färdtjänst revi-

derats.

Beredning
Bilaga KS2017/123/1, missiv

Bilaga KS 2017/123/2, förslag till Riktlinje för färdtjänst

Annelie Mattsson, handläggare särskild kollektivtrafik, föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta Riktlinje för färdtjänst i enlighet med Bilaga KS 2017/123/2.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ä: anta Riktlinje för färdtjänsti enlighet med Bilaga KS 2017/123/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Dnr 2017'/330

Förslag till Riktlinje för riksfärdtjänst i Salakommun
[NLEDNING
Under 2017 planeras en verksamhetsövergång för myndighetsutövning inom färd-
tjänst och riksfärdtjänst från Sala kommun till Region Västmanland [Kollektivtrafik-
myndigheten). Pågrund av verksamhetsövergången har Riktlinje för riksfärdtjänst re-
viderats.

Beredning
Bilaga KS2017/128/1, missiv
Bilaga KS2017/128/2, förslag till Riktlinje för riksfärdtjänst Sala kommun

Annelie Mattsson, handläggare särskild kollektivtrafik, föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta Riktlinje för riksfärdtjänst för Salakommun i enlighet med Bilaga KS
2017/128/2.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje för riksfardtjänst för Salakommun i enlighet med Bilaga KS
2017/128/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(15)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

i KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-05-29

Dnr2017/709

§ 138 Förslag till Riktlinje för särskild kollektivtrafik i Sala kommun

INLEDNING

Under 2017 planeras en verksamhetsövergång för myndighetsutövning inom färd-

tjänst och riksfärdtjänst från Sala kommun till Region Västmanland (Kollektivtrafik-

myndigheten). På grund av verksamhetsövergången har Riktlinje för särskild kollek-

tivtrafik i Sala kommun reviderats.

Beredning

Bilaga KS 2017/120/1, missiv

Bilaga KS 2017/120/2, förslag Riktlinje för särskild kollektivtrafik i Sala kommun.

Malin Bäcklund Baard, skolskjutshandläggare, föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta reviderad Riktlinje för särskild kollektivtrafik i Sala kommun i enlighet med

Bilaga KS2017/120/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta reviderad Riktlinje för särskild kollektivtrafiki Sala kommun i enlighet med

BilagaKS2017/120/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2017-05-29

Dnr2017/710

§ 139 Förslag till Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transpor-
ter, Sala kommun

INLEDNING

Under 2017 planeras en verksamhetsövergång för myndighetsutövning inom färd-
tjänst och riksfärcltjänst från Sala kommun till Region Västmanland [Kollektivtrafik-
myndigheten]. På grund av verksamhetsövergången har Anvisningar och ansvar sam-
hällsfinairsierade transporter Sala kommun reviderats.

Beredning
Bilaga KS 2017/121/1, missiv
Bilaga KS2017/121/2, förslag Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade trans-
porter, Sala kommun

Malin Bäcklund Baard, skolskjutshandläggare, föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
ä; anta Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun, i en-
lighet med Bilaga KS2017/121/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Ltt anta Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun. i en-
lighet med Bilaga KS 2017/121/2.

Utdrag'

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

i? KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-05-29

Dnr2017/580

§ 140 Uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi

Justerandes sign

få?”
-r/

INLEDNING
Uppföljning av kommunen verksamheter och ekonomi april 2017.

Beredning

Bilaga KS 2017/122/1, redovisning

Controller Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

Lu lägga informationen till handlingarna..

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrka nde
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Dnr2017/650

§ 141 Förslag till Riktlinje för hantering av arkiv

Justerandes sign:

{W

INLEDNING

För att kunna bevara kommunkoncernens arkiv elektroniskt ses det som en Iiödvän-
dighet att övergå till processorienterad arkivredovisning. Det nuvarande Arkivregle-
mentet från 2013 behöver därmed ersättas med ett förtydligande för att möta de för-
ändrade förutsättningarna som följer.

Beredning
Bilaga KS2017/124»/1, missiv

Bilaga KS 2017/124/2, förslag till Riktlinje för hantering av arkiv

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_tt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tthänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdmg

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-05-29

Dnr2017/676

§ 142 Förslag till Gallringsplan för informationsbärande medium av ringa
och kortvarig betydelse
[NLEDNING
En gallringsplan för handlingar av ringa och kortvarig betydelse är en del i arbetet
med rättssäker informationshantering. Planen hjälper anställda att veta vad som kan
kastas direkt eller efter kort tid. Den redovisar också för allmänheten vilka handlingar
som gallras och därför inte kan begäras ut.

Beredning

Bilaga KS 2017/125/1, missiv
Bilaga KS 2017/125/2, Förslag till Gallringsplan för informationsbärande medium av
ringa och kortvarig betydelse

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_tthänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-05-29

Dnr 2017/703

§ 143 Förslag till Sotningstaxa 2017

[NLEDNING
Sotningstaxans index för 2017 är fastställt till 2,18% för den kommun, som i likhet

med Sala,fastställde 2016 års taxa från och med den 1 juni 2016. Förslaget ar att den
nya taxan gäller från och med den 1 juni 2017.

Beredning
Bilaga KS2017/126/1, missiv
Bilaga KS2017/126/2, förslag till Sotningstaxa Salakommun

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar
a_ttanta förslag till Sotningstaxa, Bilaga KS2017/126/2, med en timersättning om 450
kronor, att gälla från och med den 1 juni 2017, samt

gden gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta förslag till Sotningstaxa, Bilaga KS2017/126/2, med en timersättning 0111450
kronor, att gälla från och med den 1 juni 2017 ,samt

flden gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SALA
 : KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W15’
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Dnr 2017/702

Förslag till taxa för Brandskyddskontroll 2017
INLEDNING
Sotningstaxans index för 2017 är fastställt till 2,18% för den kommun, som i likhet
med Sala,fastställde 2016 års taxa från och med den 1 juni 2016. Förslaget ar att den
nya taxan gäller från och med den 1 juni 2017.

Beredning
Bilaga KS2017/127/1, missiv
Bilaga KS2017/127/2, förslag till Taxa för brandskyddskontroll

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar
att anta förslagtill Taxaför brandskyddskontroll. BilagaKS2017/127/2, meden ti-
mersattning om 709 kronor, att gälla från och med den 1 juni 2017, samt
;Lden gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ü anta förslag till Taxa för brandskyddskontroll, Bilaga KS2017/127/2, med en ti-
mersättning om 709 kronor, att gälla från och med den 1 juni 2017, samt
flden gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SALA
KOMMUN

15(15)SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

201 7-0 5-29

Information
INLEDNING

Carola Gunnarsson [C] informerar' om vänortsbesök från Vändra i Estland som ge-
nomfördes 21-23 maj. Deltagarna besökte bl a SalaSilvergruva och äldreboendet på
Johannesbergsgatan. De fick även träffa lokala företagare samt fick en rundtur i områ-
det där skogsbranden härjade.

l månadsskiftet juni/juli är det dags för nästa vänortsbesök, från föreningen Norden.
Carola Gunnarsson ger en kort information om programmet för dagarna.

BESLUT
Ledningsutskottetbeslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16W
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2017-05-29

§ 146 Anmälningsärende

Beredning

BilagaKS2017/129/1, sammanställningav anmälningsärendelt.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


