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§  80 Presentation av utredning om Äkraskolan

INLEDNING
Åkraskolan är utrymd  sedan  höstterminen  2018  på grund av fuktskador och

verksamheten inryms nu i Gärdesta modulskola.

Wahlros Byggprojektering AB har tillsammans med tjänstepersoner i Sala kommun

gjort en utredning över olika alternativ som finns för Åkraskolan framtid.

Beredning

Presentation av byggprojektledarna Pelle Andersson och Anna-Lotta Andersson,

Wahlros Byggprojektering AB.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr  2019 /601

§  81 Beslut om utredning av framtidens dricksvattenförsörjning i Sala
kommun

INLEDNING
Alla innevånare i Sala kommun får sitt dricksvatten från grundvatten. Totalt finns

sex stycken olika vattenverk i kommunen.

Historiskt har man ofta ansett det finns en obegränsad mängd grundvatten i

kommunens åsar, men de senaste årens torra somrar och nederbördfattiga vintrar

har gjort att nivåerna nu är rekordlåga. Samhällstekniska enheten önskar få ett

uppdrag att ta fram förslag till revidering av befintliga vattenskyddsområden och

föreskrifter samt att ta fram en strategi för hur dricksvattenförsörjningen i Sala

kommun ska hanteras långsiktigt.

Beredning

Bilaga KS  2019 /76/ 1, Missiv  — beslut om utredning av framtidens

dricksvattenförsörjning i Sala kommun

Föredragning av enhetschef samhällstekniska enheten, Åsa Kling.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Samhällstekniska enheten att under  2019  ta fram ett förslag till

revidering av befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter, förslag till nya

vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de vattentäkter där det idag

saknas och förslag till kostnader och tidsplan, samt

&  uppdra till Samhällstekniska enheten att under  2019  utreda en strategi för hur

framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun ska bli långsiktigt hållbar,

klimatanpassad och säker.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Samhällstekniska enheten att under  2019  ta fram ett förslag till

revidering av befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter, förslag till nya

vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de vattentäkter där det idag

saknas och förslag till kostnader och tidsplan, samt

&  uppdra till Samhällstekniska enheten att under  2019  utreda en strategi för hur

framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun ska bli långsiktigt hållbar,

klimatanpassad och säker.

 

Utdrag

Samhällstekniska enheten,

Åsa Kling

Justerandesxsi7x Utdragsbestyrkande
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Dnr  2019/602

Föreläggande förenat med vite för felaktigt utfört schaktarbete

INLEDNING
Kommunfullmäktige fattade beslut om viten kopplade till schakttillstånd eller

trafikplan, 17 december 2018, §  141.

Telia Company sökte genom dotterbolaget Svenska stadsnät och

underentreprenören Lancom schakttillstånd för att förlägga fiber på ]akobsdal i

Sala. Det utförda schaktarbetet överensstämmer inte med beviljat tillstånd och

därmed föreslås att vite utdelas.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  77  /  1, Missiv  — föreläggande förenat med vite för felaktigt utfört

schaktarbete

Bilaga KS  2019 /77/2, Viten vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig plats

eller kommunal mark

Föredragning av enhetschef samhällstekniska enheten , Åsa Kling.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt förelägga Telia Company AB att flytta förlagda ledningar som är olämpligt

placerade, samt

a_tt utdela vite om 152 000 kronor till Telia Company AB för felaktigt utfört

schaktarbete.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt förelägga Telia Company AB att flytta förlagda ledningar som är olämpligt

placerade, samt

att utdela vite om 152 000 kronor till Telia Company AB för felaktigt utfört

schaktarbete

Utdrag

Samhällstekniska enheten,

Åsa Kling

Utdragsbestyrkande
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Dnr  2018/1387

Redovisning av uppdrag avseende brandvattensförsörjning av

trähuskvarteren i centrala Sala

INLEDNING

Räddningstjänsten fick den 23 oktober  2018, kommunstyrelsens ledningsutskott,

§  224 i uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott att undersöka och

kostnadsberäkna möjligheterna att återställa det ursprungliga vattenflödet från

Ekeby damm till branddammen under Stora Torget i Sala. Detta skulle redovisas på

ledningsutskottets sammanträde den  9  april  2019.

Beredning

Bilaga KS 2019/ 78/ 1, Missiv  — brandvattenförsörjning av trähuskvarteren i centrala

Sala

Föredragning av räddningschefTommy jansson.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att undersöka vattenflödet mellan Ekeby

damm och Stora torget i Sala för att säkerställa grundvattenförsörjningen samt

översiktligt bedöma om brandvattensförsörjningen är möjlig på hela eller delar av

tegelkanalen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att undersöka vattenflödet mellan Ekeby

damm och Stora torget i Sala för att säkerställa grundvattenförsörjningen samt

översiktligt bedöma om brandvattensförsörjningen är möjlig på hela eller delar av

tegelkanalen.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,

Anders Almroth

Räddningstjänsten,

Tommy Jansson

Utdragsbestyrkande

E
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Dnr 2019/443

Förslag till taxa för ny brandskyddskontroll  2019

INLEDNING

Sotningsindex för  2019  är fastställt till  2,17%  för den  kommun, som  i  likhet med

Sala, fastställde  2018  års taxa  från  och med den  1  juni  2018.  Förslaget är att den nya

taxan gäller från och med den  1  juni  2019.

Beredning

Bilaga KS  2019 /74/ 1, Missiv  — Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll

Bilaga KS  2019/74/2, Taxa för brandskyddskontroll fr o m  2019-06-01

Bilaga KS  2019/74/3, SKL Cirkulär  19:13, Sotningsindex  2019

Föredragning av räddningschef Tommy Jansson.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS

2019/74/2, med en timersättning av 739 kronor, att gälla från och med den  1  juni

2019, samt

a_tt den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS

2019/74/2, med en timersättning av 739 kronor, att gälla från och med den  1  juni

2019, samt

a_tt den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

?t
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Dnr  2019/442

§  85 Förslag till ny sotningstaxa  2019

INLEDNING

Sotningsindex för  2019  är fastställt till  2,17%  för den  kommun, som  i  likhet med

Sala, fastställde  2018  års taxa från och med den  1  juni  2018.  Förslaget är att den nya

taxan gäller från och med den  1  juni  2019.

Beredning

Bilaga KS  2019/75/1, Missiv  — Förslag Sotningstaxa  2019

Bilaga KS  2019/75/2, Sotningstaxa fr o m  2019-06-01

Bilaga KS  2019/75/3, SKL Cirkulär  19:13, Sotningsindex  2019

Föredragning av räddningschef Tommy Jansson.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS  2019/75/2, med en

timersättning av 469 kronor, att gälla från och med den  1  juni  2019, samt

a_tt den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS  2019/75/2, med en

timersättning av 469 kronor, att gälla från och med den  1  juni  2019, samt

att den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr  2019/403

Ansökan från IFK Sala Triathlon

INLEDNING

IFK Sala ska arrangera SM  i  Triathlon 23-24 augusti  2019.  Föreningen ansöker om

150 000 kronor i sponsring från Sala kommun för att kunna genomföra

arrangemanget.

Beredning

Bilaga KS  2019/79/1, Ansökan från IFK Sala Missiv  -  Dokumenthanteringsplan för

kommunstyrelsen från och med  2015-01—01

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

_a_t_t bevilja 150 000 kronor till IFK Sala Triathlon för genomförandet av SM i

Triathlon  2019, i enlighet med Bilaga KS  2019/79/1, att tas ur eget förfogande.

Sture Johansson (C) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag bevilja 150 000 kronor till IFK Sala Triathlon för genomförandet av SM i
Triathlon  2019, i enlighet med Bilaga KS 20 19/79  /  1, att tas ur eget förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Val av ombud till föreningsstämma med Västmanland tolkservice
ekonomisk förening

INLEDNING

Val av ombud till föreningsstämma.

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt utse Elisabet Petterson (C) till ombud vid föreningsstämma med Västmanlands

tolkservice ekonomisk förening.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt utse Elisabet Petterson (C) till ombud vid föreningsstämma med Västmanlands

tolkservice ekonomisk förening.

Utdrag

Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening

Elisabet Pettersson

Utdragsbestyrkande

11(13)



SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-04-24

§  88 Information /övriga frågor

INLEDNING

Anders Wigelsbo (C) informerar:

. Organisationen för skogsbrandsberedskap har  stärkts  upp ordentligt, bland

annat genom studiecirklar för markägare arrangerade av LRF och

Studieförbundet Vuxenskolan.

. Av välfärdsmiljarderna som regeringen nu delar ut, får Sala kommun 26

miljoner kronor. Det är 7,5 miljoner kronor mer än vad man visste om

utifrån tidigare besked och vad som ingår i budgetförutsättningarna.

. Ett möte med Sala Silvergruva AB: 5 ledning angående företagets

framtidsplaner har genomförts. Fortsatt möte är inbokat tillsammans med

kommunstyrelsens presidium och representanter från Sala Silvergruva AB.

Ulrika Spårebo (S) lyfter följande frågor:

0 Sala kommun är remissinstans angående en utredning från

Finansdepartementet. Hon vill veta om Sala kommun har för avsikt att svara

på remissen. Anders Wigelsbo informerar att den kommer att behandlas på

Kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj.

0 Det förslag till ny organisation för Sala kommun som presenterats för

arbetsgivardelegationen bör presenteras för ledningsutskottet för

kännedom.

Tf kommunchef ]uneAnn Wincent ger en information om bakgrund och syfte

samt en presentation av det förslag till ny organisation som ligger.

0 Hur går det med Sala kommuns kontakter med Riksbyggen AB angående

planerad byggnation av kooperativa hyresrätter i Ransta? Anders Wigelsbo

informerar att kontakterna fortlöper och att Riksbyggen AB kommer att

bjudas in till ett kommande sammanträde med ledningsutskottet för att ge

en lägesrapport.

Camilla Runerås (S), ställer en fråga vad som hänt med ett beslut fattat i Vård-och

omsorgsnämnden den 24 januari  2019, § 8  Gymnasielagen  -  svar på skrivelse.

Beslutet ska ha överlämnats till kommunstyrelsen. Anders Wigelsbo återkommer

med svar på kommande sammanträde.

Amanda Lindblad (S) ställer en fråga om ett beslut fattat i Skolnämnden den 12

december  2018, §  72  Studier  på gymnasiet/ Komvux för asylsökande och

papperslösa. Delar av beslutet hänsköts till kommunstyrelsen för behandling.

Anders Wigelsbo informerar att frågan har behandlats på ordförandeberedning och

jakob Fjellander, juridisk handläggare på skolkansliet, har fått i uppdrag att utreda

ärendet vidare och återkoppla på ordförandeberedning.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§  89 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2019/73/1

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


