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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Anders Wigelsbo (C)

Erik Hamrin (M)

Ulrika Spårebo (S)
Glenn Andersson (S)

Elisabet  Pettersson  (C) ersätter Sture Johansson (C)

Hanna Westman  (SBÄ)
Magnus Edman  (SD)

Amanda Lindblad  (S)

Mona  Johansson (L)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Maria Arvidsson (V)

Anna Cedervång, controller

Anton Sjöberg, verksamhetsutvecklare

Annica Åkerblom, tf näringslivschef
Linn Hemlin, miljöstrateg

Jonna Kangas, kommunjurist

Åsa Kling, enhetschef samhällstekniska enheten
]uneAnn Wincent, tf kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

U/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(19)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-06-25

Dnr  2019/759

§  132 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

INLEDNING

Månadsuppföljning maj 2019.

Beredning

Bilaga KS 2019/127/1, månadsuppföljning maj 2019

Anna Cedervång, controller, föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar

a_tt fortsätta arbetet enligt den av kommunstyrelsen tidigare antagna ekonomiska
handlingsplan, med inriktning att kommunens resultat för 2019 ska vara i balans,
a_tt hemställa att kommunstyrelsen ser över möjligheterna att samordna och
effektivisera vaktmästeriet inom Sala kommun,

&  hemställa att kommunstyrelsen ser över möjligheterna att samordna och

effektivisera vikariesamordningen i Sala kommun samt
a_tt hemställa att kommunstyrelsen tillhandahåller de digitala förutsättningar som
krävs för att möjliggöra effektivare information, administration och digital
handläggning för Barn och Utbildning.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter.

Anders Wigelsbo (C) yrkar
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt fortsätta arbetet enligt den av kommunstyrelsen tidigare antagna ekonomiska

handlingsplan, med inriktning att kommunens resultat för  2019  ska vara i balans,

a_tt hemställa att kommunstyrelsen ser över möjligheterna att samordna och

effektivisera vaktmästeriet inom Sala kommun,

a_tt hemställa att kommunstyrelsen ser över möjligheterna att samordna och

effektivisera vikariesamordningen i Sala kommun, samt

Juste a (1a Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5  (19)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-06-25

 

forts  §  132

ät hemställa att kommunstyrelsen tillhandahåller de digitala förutsättningar som

krävs för att möjliggöra effektivare information, administration och digital

handläggning för Barn och Utbildning.

Utdrag

Kommunchef

Nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 133

Justerandes sign

(En

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5(19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-06—25

Dnr 2019/599

Redovisning av Samhällsbyggnadskontorets översyn av
verksamheten — eventuell  effektivisering genom
konkurrensutsättning

INLEDNING

På uppdrag av Kommunstyrelsen genom Ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan,

daterad 29 oktober 2018, har en översyn av Samhällsbyggnadskontorets

verksamheter genomförts. Syftet med översynen är att ge svar på Vilka

verksamheter som eventuellt kan effektiviseras genom konkurrensutsättning.

Beredning
Bilaga KS 2019  /  13 1/  1, missiv  — ordförandeförslag
Bilaga KS  2019  /  131 /2, tjänsteskrivelse —översyn av Samhällsbyggnadskontorets

verksamheter
Bilaga KS 2019 /131  /  3, policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

Verksamhetsutvecklare Anton Sjöberg föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret:

a_tt vidare utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning i enlighet med det

handlingsprogram som finns beskriveti Sala kommuns Policy för

konkurrensutsättning av kommunal verksamhet,

a_tt utredningen ska omfatta sopning av gator och torg, drift av grusvägar,

vinterväghållning, grönyteskötsel, sandupptagning i ytterområdena samt på skolor

och förskolor samt fordon och maskiner,

a_tt utreda om Centralförrådet kan avvecklas,

a_tt förbereda försäljning av icke strategiska skogsskiften, med hänsyn taget till

arronderingen av kommunens skogsfastigheter, samt

a_tt resultatet av utredningen ska presenteras senast vid ledningsutskottets

sammanträde den 23 oktober 2019.

Erik Hamrin (M) och Elisabet Petterson (C) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C)

yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret:

att vidare utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning i enlighet med det

handlingsprogram som finns beskriveti Sala kommuns Policy för

konkurrensutsättning av kommunal verksamhet,

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

forts § 133

a_tt utredningen ska  omfatta  sopning av  gator  och torg, drift av grusvägar,

vinterväghållning, grönyteskötsel, sandupptagning i  ytterområdena samt på skolor

och förskolor samt fordon och maskiner,

a_tt utreda om Centralförrådet kan avvecklas,

a_tt förbereda försäljning av icke strategiska skogsskiften, med hänsyn taget till

arronderingen av kommunens skogsfastigheter, samt

att resultatet av utredningen ska presenteras senast vid ledningsutskottets

sammanträde den 23 oktober  2019.

Protokollsanteckning

Ulrika Spårebo (S) och Glenn Andersson (S) lämnar in protokollsanteckning, se

bilaga.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,

Anders Almroth

Utdragsbestyrkande



Bilaga KSLU § 133, 2019—06—25

49 .
”é, Soaaldemokraterna

SALA

Kommunstyrelsens Iedningsutskott 2019-06-25

Ärende 2 Redovisning av Samhällsbyggnadskontorets översyn av verksamheten — eventuell

effektivisering genom konkurrensutsättning.

Protokollsanteckning

I  oktober  2018  beslutade kommunstyrelsen att se över vilka verksamheter inom

samhäIlsbyggnadskontorets som skulle kunna konkurrensutsättas och bidra till en effektivisering. Att

ärendet återigen kommer upp till beslut blir lite tårta på tårta samt att kommunen tappat tid då

detta skulle kunna ha redovisats tidigare under våren. Vi vill förtydliga att vi inte är emot

konkurrensutsättning där vi ser det som möjligt men vi får nu invänta ännu en utredning som hade

kunna lagts fram tidigare där vi från socialdemokraterna kommer att utgå från den nya ekonomiska

kontroll — och åtgårdsplanen där måltidsenheten och gata/park är undantagna

konkurrensutsättningen.

F
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Företags-och MEX-lots

INLEDNING

Information om Näringslivskontorets  arbete  med att införa arbetsmetodiken

Företagslots och Mark-och exploateringslots.

Beredning

Tf näringslivschef Annica Åkerblom föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

 

Utdragsbestyrkande

8 (19)
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Justerandes sign

QM

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 9(19)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Dnr 2019/626

Yttrande över remiss klimatstrategi för Västmanlands län

INLEDNING

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv

främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens

politik avseende energiomställning, minskad klimatpåverkan och anpassning till ett

förändrat klimat. En del i arbetet handlar om att ta fram en regional klimat och

energistrategi.  I  Västmanland omfattar klimatstrategin både begränsad

klimatpåverkan, energiomställning och klimatanpassning.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  120  /  1, remiss klimatstrategi för Västmanlands län

Bilaga KS  2019 /120 /2, sammanfattning av Klimatstrategi för Västmanlands län

Bilaga KS  2019 /120 /3, Sala kommuns yttrande över remiss klimatstrategi för

Västmanlands län

Föredragning av miljöstrateg Linn Hemlin.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag till Länsstyrelsen avge yttrande över remiss Klimatstrategi Västmanlands län i

enlighet med Bilaga KS  2019/120/3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Länsstyrelsen avge yttrande över remiss Klimatstrategi Västmanlands län i

enlighet med Bilaga KS  2019/120/3.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Justerandes Sign

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19)

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Dnr 2019/945

Förslag till Energi-och klimatstrategi Sala kommun  2020—2030
med utblick mot  2045.

INLEDNING

Energi-och klimatstrategi Sala kommun  2020-2030  med utblick mot  2045, är ett

förslag till ny Klimatstrategi för Sala kommun. Strategin omfattar målsättningar för

det lokala energi-och klimatarbetet för att vi ska nå fossilfria transporter och

förnybar energiförsörjningi Sala kommun år  2030.

Beredning

Bilaga KS  2019/121/1, missiv

Bilaga KS  2019/121/2, energi-och klimatstrategi Sala kommun  2020-2030  med

utblick mot  2045
Bilaga KS  2019  /  121 /3, Bilaga 1Åtgärdsplan till Energi-och klimatstrategi Sala

kommun  2020-2030  med utblick mot  2045

Föredragning av miljöstrateg Linn Hemlin.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Energi-och klimatstrategi Sala kommun med utblick mot  2045, i enlighet

med Bilaga KS  2019/121/2, samt

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt under förutsättning att kommunfullmäktige antar Energi-och åtgärdsstrategi

Sala kommun  2020—2030, anta Bilaga  1  Åtgärdsplan till Energi-och Klimatstrategi

Sala kommun  2020-2030, i enlighet med Bilaga KS  2019/121/3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta Energi-och klimatstrategi Sala kommun med utblick mot  2045, i enlighet

med Bilaga KS  2019/121/2, samt

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt under förutsättning att kommunfullmäktige antar Energi-och åtgärdsstrategi

Sala kommun  2020-2030, anta Bilaga 1Åtgärdsplan till Energi-och Klimatstrategi

Sala kommun  2020-2030, i enlighet med Bilaga KS  2019/121/3.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Just randes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Dnr  2019/908

Överklagan av beslut om utdömande av Vite angående felaktigt
utfört schaktarbete på Jakobsbergs, Sala kommun

INLEDNING
Kommunfullmäktige fattade den 17 december  2018, § 141, beslut om att fastställa

vitesbelopp vid fel och brister  i  arbeten utförda på offentlig plats eller kommunal
mark.

Den 16 maj 2019  fattade kommunstyrelsens förvaltning beslut om utdömande av

vite till Telia Sverige AB  ,  för felaktigt utfört schaktarbete. Beslutet överklagades av

Telia Sverige AB i sin helhet.

Beredning

Bilaga KS  2019 /130  /  1,missiv — överklagan av utdömande av vite angående felaktigt

utfört schaktarbete på ]akobsberg Sala

Bilaga KS  2019/130/2, Överklagande från Telia

Bilaga KS  2019/130/3, protokollsutdrag KF  2018-12-17, § 141, protokollsutdrag

KSLU  2019-04-24, §  82

Kommunjurist Jonna Kangas föredrar ärendet.

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt upphäva tidigare antaget beslut om utdömande av vite angående felaktig

schaktning och överlämna ärendet åter till Samhällsbyggnadskontoret för

behandling och åtgärd enligt sedvanlig avtalsrätt.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt upphäva tidigare antaget beslut Om utdömande av vite angående felaktig

schaktning och överlämna ärendet åter till Samhällsbyggnadskontoret för

behandling och åtgärd enligt sedvanlig avtalsrätt.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Dnr 2019/946

Omfördelning av medel inom VA—kollektivet investeringsram

INLEDNING

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen till Sala  tätort  har VA-kollektivet under

flera är planerat och i etapper byggt en ny dricksvattenledning parallellt med den

befintliga huvudledningen. Under våren 2019 påbörjades den innevarande etappen,

Annedal till Dalhem. Budget för projektet var planerad till  2018, projektet blev dock

försenat. Under  2018  köptes endast ledningsmaterial in och resterande medel

äskades till  2019.

Beredning

Bilaga KS  2019/122/1, missiv  — omfördelning av medel inom ram för VA—

investeringar

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt  omfördela medel från projekt  3213  och projekt  3218  till projekt  3212  Totalt

maximalt  2  700 000 kronor, i enlighet med Bilaga KS  2019/122/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt omfördela medel från projekt  3213  och projekt  3218  till projekt  3212  Totalt

maximalt  2  700 000 kronor, i enlighet med Bilaga KS  2019/122/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN

 

§ 139

Justerandes sign

68w

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-06—25

Dnr  2019/949

Rörspräckning vattenledning Åkragatan

INLEDNING

Samhällstekniska enheten har beviljats medel från Trafikverket för byggnation av
gång/ cykelbana utefter Åkragatan delen Berggatan-Åkraskolan. VA-kollektivet har
en matarledning för dricksvatten i Åkragatan som de senaste åren haft problem med

flertalet vattenläckor.

Uppdraget omfattar rörspräckning av befintlig vattenledning innan byggnation av

gång/ cykelbana.

Beredning

Bilaga KS  2019 /123 /1, missiv — rörspräckning vattenledning Åkragatan

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag genomföra ledningsrenovering med rörspräckning Åkragatan inom ramen för

projekt  3261  Omläggning ledningar, i enlighet med Bilaga KS  2019/123/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att genomföra ledningsrenovering med rörspräckning Åkragatan inom ramen för

projekt  3261  Omläggning ledningar, i enlighet med Bilaga KS  2019/123/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Dnr  2019/951

lnfodring med flexibla foder spillvattenledningar, Broddbovägen,

Sveagatan, Jakobsbergsgatan, Kopparbergsvägen

INLEDNING

I VA-kollektivets investeringsplanering för  2019  har renovering av

spillvattenledningar i Broddbovägen, Sveagatan, Jakobsbergsgatan och

Kopparbergsvägen varit inplanerad efter utredning som visat att ledningarna är i

dåligt skick.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  124/ 1, missiv  — infodring med flexibla foder spillvattenledningar,

Broddbovägen, Sveagatan, Jakobsbergsgatan, Kopparbergsvägen

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt genomföra ledningsrenovering, infodring med flexibla foder för

spillvattenledningar sträckorna Broddbovägen, Sveagatan, Jakobsbergsgatan,

Kopparbergsvägen inom ramen för projekt  3261  Omläggning ledningar, i enlighet

med Bilaga KS  2019/124/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt genomföra ledningsrenovering, infodring med flexibla foder för

spillvattenledningar sträckorna Broddbovägen, Sveagatan, Jakobsbergsgatan,

Kopparbergsvägen inom ramen för projekt  3261  Omläggning ledningar, i enlighet

med Bilaga KS  2019/124/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

J

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Dnr 2019/952

VA-analys Disponenten  1

INLEDNING

Samhällstekniska enheten har efter att Detaljplan 4050-Disponenten  1  vunnit laga

kraft tagit fram en översiktlig VA-analys.

Fastighetsägaren vill påbörja exploatering av fastigheten vilket innebär att vatten

och avlopp måste byggas ut då den är inom verksamhetsområdet för kommunalt VA.

Uppdraget omfattar utredning och projektering av dagvatten, spillvatten och vatten

samt byggnation och debitering av anslutningsavgifter.

Beredning

Bilaga KS  2019/125/1, missiv  — VA—analys Disponenten  1

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt genomföra projekt Disponenten  1  till en kostnad av 160 000  kronor  under  2019,

i enlighet med Bilaga KS  2019/125/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att genomföra projekt Disponenten  1  till en kostnad av 160 000 kronor under  2019,

i enlighet med Bilaga KS  2019/125/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Dnr 2019/953

Planerat vägunderhåll  2019

INLEDNING

Samhällstekniska enheten har kontot  3111  planerat vägunderhåll med en årlig

budget på  3  600 000 kronor. Största delen av denna budget används varje år till att

asfaltera om de gator i kommunen där beläggningen är som mest sliten.

Av denna budget återstår cirka 2 300 000 kronor för planerade åtgärder på olika

vägar som kommer att utföras under augusti-november.

Beredning

Bilaga KS  2019/126/1, missiv — planerat vägunderhåll  2019

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt besluta att starta asfalteringen inom ramen för projekt  3111  Planerat

vägunderhåll för en total kostnad på 2 300 000 kronor.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt besluta att starta asfalteringen inom ramen för projekt  3111  Planerat

vägunderhåll för en total kostnad på 2 300 000 kronor.

 

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

?
l:»
r.



SALA
KOMMUN

 
Justerandes  sign

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Information

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga om det finns beredskap inom Vård och Omsorg,

om det blir en lika varm sommar som  2018, både för vårdtagare men främst för

personalen. Ulrika Spårebo påpekar att arbetsförhållandena var mycket ansträngda

för vårdpersonalen förra sommaren.

Elisabet Petterson  (C), ordförande i Vård-och Omsorgsnämnden informerar om

vidtagna åtgärder.

Anders Wigelsbo (C) informerar om den pågående rekryteringsprocessen av

kommunchef.

Elisabet Pettersson (C) informerar om läget för rekrytering av socialchef.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

17(19)

II



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-06-25

 

§  144 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2019/128/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (19)

. SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-06-25

 

§ 145 Avslutning

Ordförande Anders Wigelsbo (C) tackar ledningsutskottets ledamöter, ersättare,

förtroendevalda på insynsplatser och tjänstepersoner för ett bra samarbete och

önskar alla en trevlig sommar.

2:e vice ordförande Ulrika Spårebo (S) önskar ordförande och övriga detsamma.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

av


