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LE DNINGSUTSKOTTET

Samma  nträdesdatum

2018-04-17

Anders Wigelsbo [C]

Peter Molin [M]
HannaWestman (SBA)
Ulrika  Spårebo [S)

Camilla Runerås (S) ersätter Per-Olov Rapp (8)

Michael PB johansson [M]

Magnus Edman [SD)

Bo Kihlström (5)

Lars Alderfors [L)

Sickan Palm  [KD]

Mikael Sandberg, projektledare/lT-arkitekt

Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg

Maria Nehlin, samhällsplanerare

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrka nde
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§ 108 Information om nya dataskyddsförordningen samt kommunstyrel—
sens utseende av dataskyddsombud

INLEDNING

I  maj 2018  blir  dataskyddsförordningen [GDPR) svensk lag.

EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-

ningen  [GDPR]. Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (Pul) och delvis

även patientdatalagen [PBL). Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är

Datainspektionen.

Beredning

Projektledare/IT-arkitekt Mikael Sandberg informerar om det pågående arbetet  i  Sala

kommun inför GDPR: s ikraftträdande.

Yrkanden

Anders Wigeisbo [C] yrkar

att Iedningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestvrkande
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Dnr  2018/282

Bostadsförsörjningsprogram Sala kommun  2018-2024, med fram—
åtblick mot  2030

[NLEDNING

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett kommunövergripande strategiskt styrdoku-

ment som är framtaget. Det sändes ut på remiss under perioden 27 februari till och

med 26 mars. Det ska utgöra ett underlag för prioriteringar av detaljplaner samt vara

ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra byggnation och användning av befintligt

bostadsbestånd i enlighet med kommunens målsättningar och intentioner.

Beredning

Bilaga KS  2018/93/1, förslag till bostadsförsörjningsprogram

Bilaga KS  2018/93/2, remissyttranden

Kommunstrateg Christina Söderström Nilsson och samhällsplanerare Maria Nehlin

föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk—

tige beslutar

a_tt anta Bostadsförsörjningsprogram Sala kommun  2018-2024  med framåtblick mot

2030, i enlighet med Bilaga KS  2018/93/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta Bostadsförsörjningsprogram Sala kommun  2018-2024  med framåtblick mot

2030, i enlighet med Bilaga KS  2018/93/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdra gs bestyrkande
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§  110 Övrig fråga

[NLEDNING

Ulrika  Spårebo [S) ställer en fråga med anledning av ett inlägg på Sala  kommuns  Fa-
cebook sida. l inlägget  framgår  att en familj besökt  lekplatsen i Stadsparken. De hade
därefter  tänkt  att fika på det intilliggande kaféet, men det visade sig vara stängt.

Ulrika Spårebö (S) önskar få svar på hur avtalet med den entreprenör som ska driva
kaféet är utformat. Hon framför att det dålig marknadsföring för Sala om kunder inte

kan få den service de efterfrågar. Av andra Facebook inlägg framgår att det även är
problem med skötseln av den offentliga toalett som ligger intill kaféet.

Kommunchefjenny Nolhage får i uppdrag att undersöka hur entreprenadavtalet är
utformat samt hur det ligger till med öppettider och vem som ansvarar för skötsel av

den offentliga toaletten. Återrapportering på Kommunstyrelsens sammanträde den  8
maj 2018.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ELt: lägga informationen till handlingarna.

Justeranijn Utdragsbestyrkande
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§ 111 Information

INLEDNING

Anders Wigelsbo  [C) informerar om att han deltagiti samrådsmöte med huvudmän-
nen för Norra Västmanlands samordningsförbund, den 11 april 2018. Norra Västman—
lands  Samordningsförbund består av medlemmarna, Försäkringskassan, Arbetsför-

medlingen, Region  Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Norberg, Skinnskatte-
berg, Hallstahammar, Surahammar och Sala.
Samordningsteamen arbetar efter en coachande modell, "be the boss ofyour life".
Man arbetar fram en individuell handlingsplan för hur deltagarna ska ta tag i de saker
som hindrar dem från att komma framåt. Det vara väldigt olika saker som sjukdom,
spelmissbruk, skulder, relationsproblem.

Det finns även projektmedel att söka för en ny målgrupp; ungdomar 16-24 är.

Anders Wigelsbo (C] informerar om att han och Ulrika Spårebo [S) deltagiti strate-
gisk regional beredning den  6  april 2018. Bland de punkter som lyftes var bredbands-
läget i länet. Västmanland ligger inte bra till vad gäller utbyggnadstakt jämfört med
övriga Sverige. En stor utmaning är utbyggnaden på landsbygden.
Trafikrambudget för kollektivtrafik presenterades och här vill Anders Wigelsbo (C]
återkomma med information när han analyserat siffrorna.
EU-frågor lyftes då representant från Brysselkontoret presenterade verksamheten
och aktuella frågor.

Ulrika Spår-ebn [S) informerar från styrelsemöte med Dalabanans Intressenter den
13 april 2018. Hennes uppfattning är att det är svårt att få gehör för Salas frågor. Reg-
ion Västmanland har tillsatt en styrgrupp för att arbeta för Dalabanan vilket kan vara
ett stöd för Sala.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

gg lägga informationen till handlingarna.
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