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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKO1TET

SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30
Plats och tid

Gustaf Adolfsalen,

Beslutande

Se sedan

kl.13.30-15.20

2

Ledamöter
ersättare

Tjänstgörande
Närvarande

ersättare

Närvarande

representanter

-Övriga deltaga re
Utses

att justera

Justeringens

plats och tid

Mät/50;

x

Sekreterare

Underskrifter

-Ma

[MW/fl

MW,

Paragrafer 231-240

Sel dén Wahlman
(

Ordförande

Anders Wigelsbo

(C)

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet

är justerat,

Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Datum för anslags uppsättande

2018-10-31

Förvaringsplats

för protokollet

Kommunstyrelsens

justeringen

har tillkännagivits

Datum för anslags nedtagande

förvaltning

%

genom anslag

2018-11-22
a
i

Underskrift

l

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Närvarolista
Anders Wigelsbo

Beslutande
Ledamöter

(C)

Peter Molin (M)

Hanna Westman (SBÄ)
Ulrika Spårebo (S)

Per-Olov Rapp (S)

Tjänstgörande
Närvarande

ersättare

ersättare

Carola Gunnarsson
Michael

(C)

P B Johansson (M)

Magnus Edman (SD)

Camilla Runerås (S)
Närvarande

representanter

Lars Alderfors

(L)

Sickan Palm (KD)
Ingela Kilholm

Övriga deltagare

Lindström

(MP)

Maria Arvidsson

(V)

Jonna Lindström,

verksamhetsutvecklare

Mathias

Goldkuhl,

verksamhetscontroller

Malin Bohman, ekonom

Kjell-Ove Jacobsson, plan—ochutvecklingschef
Per Ström, vård-och

omsorgschef

lenny Nolhage, kommunchef
Malin

Justerandes

sign

0W

Selldén

Wahlman,

kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30
Innehållsförteckning

Justerandes

sign

§ 231

Ordningsfråga

§ 232

Förändrad

....................................................................................................................................................

§ 233

Redovisning

av uppdrag

avseende

§ 234

Redovisning

av åtgärder

för att få den kommunala

§ 235

Redovisning

av ekonomisk

§ 236

Samverkansavtal

§ 237

Verksamhetsbidrag

§ 238

Sammanträdesdagar

2019 för kommunstyrelsen

§ 239

Inköp av fastigheten

Sala Brädgården

§ 240

Anmälningsärenden

hantering

av saneringskostnader
översyn

kontroll

.....................................................................................................
av riktlinjer

budgeten

och åtgärdsplan

med Hallstahammars

kommun

för 2019, Arkiv Västmanland

för markanvisning

.......................................................

i balans .............................................................

.........................................................................................

avseende

gemensamt

dataskyddsombud

..........................

6
7
8
10

............................................................................................

11

och dess utskott

12

.................................................................

1 ..........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Utdragsbestyrkande

4
5

13
14

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

4 (14)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Ordningsfråga
BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt lyfta ut följande
Punkt 3, Översyn

beslutar
punkt

från föredragningslistan

av riktlinjer

för färdtjänst

*;
a

Justerandes

sign

6W

Utdragsbestyrkande

E

. E,

5 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SA

LEDNINGSUTSKOTTET

LA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30
Dnr 2018/1454

§232

Förändrad

hantering

av saneringskostnader

INLEDNING
Gruvdriften
Sala tätort.

i Sala kommun
Marken

fortsätter

för att överhuvudtaget
Det förutsätts

nyttja

mellan

aktuell

och sanering
sanering

situation.

är inte applicerbar

redovisningsregler

av tungmetaller

runt hela

är en förutsättning

marken.

som i Salas konstanta

tillämpning

från nuvarande

markföroreningar

att återkontamineras

kunna

en gränsdragning

och efterbehandling
nuvarande

har medfört

i enlighet

Bestämmelsen

på Salas normaltillstånd

med lagstiftningen
om sanering
varför

i sin

ett avsteg

förutsätts.

Beredning
Bilaga KS 2018/199/1,
missiv
Bilaga KS 2018 /199 / 2, skrivelse
Verksamhetsutvecklare

jonna

—förändrad
Lindström

hantering

föredrar

av saneringskostnader

ärendet.

Yrkanden
Anders

Wigelsbo

[C) yrkar

att ledningsutskottet

föreslår

att kommunstyrelsen

hemställer

att kommunfullmäk-

tige beslutar
a_tt förändra

redovisningen

som konstaterats

av saneringskostnader

vara kontaminerat

avseende

till följd av gruvdriften

det avgränsade
och redovisa

område
det som del

av investeringskostnaden.
BESLUT

Ledningsutskottet

föreslår

att kommunstyrelsen

hemställer

att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt förändra

redovisningen

som konstaterats

av saneringskostnader

vara kontaminerat

avseende

till följd av gruvdriften

det avgränsade
och redovisa

område
det som del

av investeringskostnaden.

Utdrag
kommunstyrelsen

2,
P.

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande

;
i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SA

LEDNINGSUTSKOTTET

LA

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2018-10-30
Dnr 2018/1357

§ 233

av uppdrag

Redovisning

avseende översyn av riktlinjer

för markan-

visning
INLEDNING
Plan-och utvecklingschefen
2 oktober

fick uppdrag

2018,§ 215, att presentera

visning Sala kommun.

av kommunstyrelsens

ett förslag

Förslaget ska presenteras

till reviderade

ledningsutskott
riktlinjer

vid ledningsutskottets

den

för markan—

sammanträde

2018.

den 30 oktober

Beredning
Plan-och markchef

Kjell-Ove Jacobsson presenterar

sig själv och informerar

om ären-

det.

Yrkanden
Anders Wigelsbo
att ledningsutskottet

(C) yrkar
beslutar

a_tthänskjuta ärendet till ledningsutskottets

sammanträde den 13 november 2018 för

beslut.

BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt hänskjuta

beslutar

ärendet till ledningsutskottets

sammanträde

den 13 november

2018 för

beslut.

i.

,?

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

7 (14)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30
Dnr 2018/1025

§234

av åtgärder för att få den kommunala

Redovisning

budgeten i ba-

lans

INLEDNING
Med anledning

av det ekonomiska

munstyrelsens

ledningsutskott

läget har kommunchefen

fått i uppdrag på kom-

den 14 augusti 2018,§ 173, att vid varje samman-

träde redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att få budgeten i balans.
Beredning
Kommunchef

jenny Nolhage föredrar

ärendet.

Yrkanden
Anders Wigelsbo

(C) yrkar

att ledningsutskottet

beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen
ningsutskott,

tills

dess annat

att vid varje sammanträde
beslutats,

redovisa

åtgärder

med kommunstyrelsens
för att få ekonomin

led-

i balans,

samt

a_tt uppdra till styrelse och nämnder

att fortsatt

upprätthålla

allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans.
.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_ttuppdra till kommunchefen
ningsutskott,

att vid varje sammanträde med kommunstyrelsens

tills dess annat beslutats, redovisa åtgärder

för att få ekonomin

a_ttuppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla
samt vidta nödvändiga

åtgärder

för att få ekonomin

led-

i balans,

allmän återhållsamhet

i balans.

Utdrag
kommunchefen
nämnder

Justerandes

M

sign

Utdragsbestyrkande

?
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SA

LA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30
Dnr 2018/1483

§235

Redovisning

av ekonomisk

kontroll—och åtgärdsplan

INLEDNING
Ledningsutskottet
gärdsplan

beslutade

kommunen

2018 att en ekonomisk

den 23 oktober

skulle tas fram, med anledning
och i syfte att säkra

av den ansträngda

den ekonomiska

kontroll-och

ekonomiska

åt-

situationen

i

stabiliteten.

Beredning
Bilaga KS 2018/ 203 /1, förslag

till ekonomisk

kontroll-och

åtgärdsplan

Yrkanden
Anders

Wigelsbo

(C) yrkar

att ledningsutskottet
a_tt anta förslag

föreslår

att kommunstyrelsen

till ekonomisk

kontroll-och

beslutar

åtgärdsplan

i enlighet

med Bilaga KS

2 01 8/2 03 / 1.
Ajournering
Sammanträdet

ajourneras

Ulrika Spårebo

(S) yrkar

bifall till Anders
a_tt en översyn

20 minuter

Wigelsbos

(C) yrkande

av Samhällsbyggnadskontorets

heten och gata/parkenheten,
eventuellt

genom

Wigelsbos

av kommunens

avtal genomförs.

Fastighetsenheten

till ledningsutskottet
samt vilka externa

den 27 februari

som
av denna

2019.

lokaler

får i uppdrag

och hyresavtal
att senast

samt externa

lokala

2019 redovisa

31 januari

sägas upp,

med andra

och överförmyndarverksamheten

kommuner

t ex genom

kommunalförbund

samverkansform,

verksamheter
av såväl

& ta fram en ny skogsbruksplan
att kommunen

a_tt ta fram förslag
att utvärdera/
exploatering

får i uppdrag

hur man kommer

till effektivisering

a_tt utreda

samtliga

hur upphandlingsenheten

samordnas

till ledningsutskottet

lämplig

En redovisning

vilka lokaler som skulle kunna avvecklas, försäljas eller uthyras,

a_tt alla kommunens
bidrar

av kosten-

med tilläggsyrkande

avtal som skulle kunna

möjligheterna

(ÖF) skulle kunna
annan

sammanträde

(C) yrkande

a_tt en inventering

a_tt utreda

med undantag

(S) yrkar

bifall till Anders

eller

konkurrensutsättning.

ska ske vid ledningsutskottets

Ulrika Spårebo

verksamhet,

ska ske i syfte att ge svar på vilka verksamheter

kan effektivisera

översyn

med ändringsyrkande

att senast

att använda

ekonomi

som

27 februari

den digitala

2019 redovisa

tekniken

så att den

verksamheten,

för att möjliggöra

försäljning

av skog som är mindre

äger,

på hur kommunen

revidera

strategin

kan öka sina intäkter,

för bedömningar

av metallföroreningar

i mark vid

i Sala tätort,
om det är möjligt

att minska

den kommunala

administrationen.

Ajournering
Sammanträdet

ajourneras

5 minuter

%

Justerandes

sign

(W

Utdragsbestyrkande

9114)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SA

LEDNINGSUTSKOTI'ET

LA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018—10-30

forts

§ 235

Propositionsordning
Ordförande

Ordförande

sitt eget yrkande

och finner

ringsyrkande

bifall till Ulrika Spårebos

yrkar

och på Ulrika Spårebos

på sitt eget yrkande

proposition

ställer

(S) änd-

bifallet.
(S) tilläggsyrkande

BESLUT
föreslår

a_tt anta förslag

till ekonomisk

kontroll-och

av kommunens

avtal genomförs.

Fastighetsenheten
vilka lokaler

till ledningsutskottet
samt vilka externa
(ÖF) skulle kunna

samtliga

och hyresavtal

lokaler

t ex genom

kommunalförbund

samverkansform,

a_tt alla kommunens

verksamheter

till ledningsutskottet

får i uppdrag

hur man kommer

a_tt ta fram en ny skogsbrukSplan
att kommunen

att senast

att använda

av såväl ekonomi

till effektivisering

27 februari

den digitala

exploatering

tekniken

så att den

för att möjliggöra

försäljning

av skog som är mindre

äger,

i mark vid

i Sala tätort,
om det är möjligt

att minska

den kommunala

RESERVATIONER
Ulrika Spårebo (S) och Per-010v Rapp (S) reserverar
rebos

2019 redovisa

som verksamheten,

ag ta fram förslag på hur kommunen kan öka sina intäkter,
strategin för bedömningar av metallföroreningar
a_tt utvärdera/revidera
a_tt utreda

eller uthyras,

försäljas

och överförmyndarverksamheten

kommuner

med andra

lokala

2019 redovisa

sägas upp,

hur upphandlingsenheten

samordnas

avvecklas,

som skulle kunna

samt externa

31 januari

att senast

får i uppdrag

avtal som skulle kunna

a_tt utreda möjligheterna

lämplig

med Bilaga KS

beslutar

att kommunstyrelsen

föreslår

a_tt en inventering

bidrar

i enlighet

åtgärdsplan

samt

2018/203/1,

att ledningsutskottet

eller annan

beslutar

att kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

administrationen.

sig till förmån för Ulrika Spå-

(S) ändringsyrkande.

i

a

ä

i
i

%

Justerandes sign

6W

Utdrag

..

kommunstyrelsen

.

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
SA

LA
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LEDNINGSUTSKO'ITET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30
Dnr 2018/1480
§ 236

Samverkansavtal
med Hallstahammars
samt dataskyddsombud

kommun

avseende

gemen—

att samtliga myndigheter

och offent-

INLEDNING
I Dataskyddsförordningen,
liga organ

ska utnämna

kan avseende
gemensam

artikel 37, föreskrivs
ett dataskyddsombud.

dataskyddsombud
lösning

Sala kommun

med Hallstahammars

har diskuterat

kommun

samver-

och arbetat

fram en

i form av samverkansavtal.

Beredning
Bilaga KS 2018/202/1,

missiv

Bilaga KS 2018/202/1,

förslag

Kommunchef

Jenny Nolhage

samverkansavtal

föredrar

ärendet.

Yrkanden
Anders

Wigelsbo

att ledningsutskottet
a_tt samverka

(C) yrkar
föreslår

att kommunstyrelsen

med Hallstahammars

med samverkansavtal

kommun

beslutar

avseende

dataskyddsombud

i enlighet

1 Bilaga KS 2018/202/2.

BESLUT

Ledningsutskottet

a_tt samverka

föreslår

att kommunstyrelsen

med Hallstahammars

med samverkansavtal

kommun

beslutar

avseende

dataskyddsombudi

enlighet

i Bilaga KS 2018/202/2.

Utdrag
kommunstyrelsen

i
!
Justerandes

W

sign

Utdragsbestyrkande

11 (14)

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
I SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30
Dnr 2018/1421
§ 237

för 2019,Arkiv

Verksamhetsbidrag

Västmanland

INLEDNING
Arkiv Västmanland

ansöker

Arkiv Västmanland

är en ideell medlemsorganisation

funktion

för enskilda

enings-och

om ekonomiskt

arkiv,

det vill säga

2019.

stöd för verksamhetsåret

arkiv

och länets

från

den

enskilda

sammanhållande
sektorn

så som

för-

företagsarkiv.

Beredning
Bilaga KS 2018/198/1,

ansökan

om ekonomiskt

Bilaga KS 2018 /198 /2, verksamhetsberättelse

stöd 2019,Arkiv Västmanland
Arkiv Västmanland

2017

Yrkanden
Anders

Wigelsbo

(C) yrkar

att ledningsutskottet

föreslår

& till Arkiv Västmanland
året 2019, att täckas

BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen
ge ett verksamhetsstöd

av eget kapital.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes

sign

beslutar
om 67 000 kronor

för verksamhets-

av eget kapital.

a_tt till Arkiv Västmanland
året 2019, att täckas

att kommunstyrelsen

ge ett verksamhetsstöd

Utdragsbestyrkande

beslutar
om 67 000 kronor

för verksamhets—

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
SA

LA

12 (14)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10—30
Dnr 2018/1453

§ 238

2019 för kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar

och dess

utskott

INLEDNING
Förslag

2019 för kommunstyrelsen

till sammanträdesdagar

och dess utskott.

Beredning
Bilaga KS 2018/200/1,
sammanträdesdagar

2019 för kommunstyrelsen

Bilaga KS 2018/200/2,

2019 för kommunfullmäktige

sammanträdesdagar

Yrkanden
Anders

Wigelsbo

(C) yrkar

att ledningsutskottet
a_tt anta förslag

föreslår

att kommunstyrelsen

till sammanträdesdagar

beslutar

för kommunstyrelsen

och dess utskott

i enlig-

och dess utskott

i enlig—

het med Bilaga KS 2018/202/1-2.
BESLUT

Ledningsutskottet
at_t anta förslag

föreslår

att kommunstyrelsen

till sammanträdesdagar

het med Bilaga KS 2018/202/1-2,
träde

den 7 november

flyttas

för kommunstyrelsen
med korrigering

till den 5 november.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes

sign

(tlf

beslutar

Utdragsbestyrkande

att kommunstyrelsens

samman-

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL
SA

13 (14)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

LA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10—30
Dnr 2018/1484

§ 239

1

Sala Brädgården

Inköp av fastigheten
INLEDNING

Sala Brädgården

har fastigheten

Nyligen

ligger centralt

kurs. Fastigheten

stadsändamål

avser

som kommunen

i det område

av en företagskonexploatera

för bo-

på sikt.
har varit i kontakt

Plan och utvecklingsenheten
att köpa fastigheten

och erbjudits

med konkursförvaltaren

till ett pris av 4 500 000 kronor,

som utgår

från en oberoende

2017.

som genomfördes

värdering

1 blivit till salu på grund

Beredning

Bilaga KS 2018/

204/1, missiv —inköp av fastigheten

Sala Brädgården

1

Yrkanden
Anders

Wigelsbo

(C) yrkar
föreslår

att ledningsutskottet

att kommunstyrelsen

att kommunfullmäk-

hemställer

tige beslutar
a_tt uppdra

till plan-och

om att köpa in fastigheten

utvecklingschefen
Sala Brädgården

att upprätta

avtal med konkursförvaltaren

1, för en köpeskilling

av 4 500 000 kronor,

samt
får undertecknas

a_tt köpeavtal

ordförande.

av kommunstyrelsens

BESLUT

Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

hemställer

att kommunfullmäktige

beslutar
a_tt uppdra

till plan-och

om att köpa in fastigheten

utvecklingschefen
Sala Brädgården

att upprätta

avtal med konkursförvaltaren

1, för en köpeskilling

av 4 500 000 kronor,

samt

a_tt köpeavtal

får undertecknas

av kommunstyrelsens

Utdrag

ordförande.

%

kommunstyrelsen

Zi
.1,
i

i

Justerandes

sign

älv

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SA

14 (14)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

LA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-10-30

§ 240

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2018/192/1,

sammanställning

av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena

till handlingarna

')
l

Justerandes

sign

älv

Utdragsbestyrkande

