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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

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)

Camilla  Runerås (S)

Mona Johansson (L)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Maria Arvidsson (V)

Marie-Louise Wallin, sekreterare Bufff Västmanland

Anna Winnersjö-Edholm, kommunekolog

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Tommy Jansson, räddningschef/säkerhetschef

Linn Hemlin, miljöstrateg

Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg

Jimmy Haaga, lokalstrateg

Åsa Eriksson, fastighetschef

JuneAnn Wincent, tf kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-08-28

§  146 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_t; lägga till följande punkt på föredragningslistan:

punkt 9, övrig fråga från Ulrika Spårebo (S) angående skrivelse från

Socialdemokraterna avseende beslutsförslag gällande Aguélimuséet

Justerandes sign UtdragsbestyrkandeW
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15)
LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Dnr2019/1056

Ansökan om ekonomiskt stöd till Bufff Västmanlands verksamhet i

Sala

INLEDNING

Bufff  Sverige  (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem  i  fängelse) är en

nationell och oberoende barnrättsorganisation. Föreningen i Västmanland, Bufff

Västmanland, är en av nio lokala föreningar och ingår i riksorganisationen Bufff

Sverige. Verksamheten riktar sig till barn och ungdom med förälder/familjemedlem

i fängelse, häkte eller frivård.

Beredning
Bilaga KS  2019  /  136 /1, ansökan om ekonomiskt stöd till Bufff Västmanlands

verksamhet i Sala

Bilaga KS 2019/136/2, verksamhetsberättelse för Bufff Västmanland 2018

Bilaga KS 2019 /136  /  3, verksamhetsplan  2019  Bufff Västmanland

Marie-Louise Wallin, sekreterare Bufff Västmanland informerar om verksamheten.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 30 000 kronor till Bufff Västmanlands verksamhet" 1  Sala, att tas ur

kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 30 000  kronor  till Bufff Västmanlands verksamhet i Sala, att tas ur

kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Dnr  2019/1143

Kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön som bad-och

fiskesjö

INLEDNING

Viggsjön är belägen i norra Västerfärnebo socken och är en två hektar så kallad

åsgropsjö. För  5-10  skedde en betydande förändring av sjön som fått stora effekter

på det biologiska livet i sjöns vattenmassa, då balansen mellan djur-och

Växtplankton i sjön rubbades. Algblomning uppstod och badplatsen har flera somrar

tvingats stänga på grund av detta.

För att återställa den biologiska balansen i sjön beslutade kommunstyrelsen 7 juni

2018, § 101, att anslå 200 000 kronor till ett projekt där kommunekologen

tillsammans med Kilbo skolas elever skulle genomföra ett antal åtgärder.

Finansiering följde dock inte med mellan åren.

Beredning
Bilaga KS  2019/ 139/1, missiv  — kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön

som bad-och fiskesjö

Bilaga KS  2019/139/2, protokollsutdrag Kommunstyrelsen  2018-06-07, § 101

Bilaga KS  2019 /139 /3, offert från Allumite avseende vattenprovtagning och

vattenanalyser

Bilaga KS  2019/ 139/4, offert från Kloster Vattenekologi AB avseende halmkassetter

och flytande öar

Kommunekolog Anna Winnersjö-Edholm och verksamhetscontroller Daniel Ahlin

föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 200 000 kronor till Miljöenheten, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ät anslå 200 000 kronor till Miljöenheten, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 7(15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Dnr 2019/95

Begäran om genomförande av beslutade investeringar —
Räddningstjänsten

INLEDNING

Räddningstjänsten Sala-Heby har av kommunstyrelsen beviljats investeringsmedel

för brandutrustning, Kommunstyrelsen den 7 februari  2019  §  15.

Med nu rådande ekonomiska situation krävs även beslut av kommunstyrelsens

ledningsutskott inför beslutade investeringar.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  7/ 1, begäran om investeringsmedel för inköp av bland annat

skyddskläder, kängor, pumpar

Bilaga KS 2019/7/2, extra investering, fördelning på investeringar och

driftkostnader

Bilaga KS 2019/7/3, protokollsutdrag KS 2019-02—07, §  15

Bilaga KS 2019 /7/4, missiv  — begäran om genomförande av beslutade investeringar

Räddningschef/säkerhetschef Tommy jansson föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja start för inköp av lastväxlartank med motorspruta — 950 000 kronor, samt

a_tt bevilja start för inköp av positionering och fjärravläsning — 100 000 kronor.

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

yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja start för inköp av lastväxlartank med motorspruta — 950 000 kronor, samt

a_tt bevilja start för inköp av positionering och fjärravläsning — 100 000 kronor.

Utdrag

Räddningstjänsten, Tommy jansson

Ekonomikontoret, Daniel Ahlin

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Dnr  2019/1134

Kranmärkning

INLEDNING

Kranmärkt är en kostnadsfri märkning som Svenskt Vatten tagit fram  .

För Sala kommuns del skulle det innebära att verksamheterna förbinder sig att inte

använda flaskvatten. Märkningen är en konkret åtgärd som går i linje med Sala

kommuns målsättning om att verka för ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Beredning

Bilaga KS 2019  /  137 /1, missiv — förslag om att Kranmärka Sala kommuns

verksamheter

Föredragning av miljöstrateg Linn Hemlin.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Kranmärka Sala kommuns verksamheter.

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Kranmärka Sala kommuns verksamheter.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Dnr 2019/742

Yttrande över remiss Regional utvecklingsstrategi för
Västmanlands län

INLEDNING
Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det är ett uppdrag från

regeringen som styrs av den statliga förordningen  (2017:583) om regionalt

tillväxtarbete. RUS fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet,
vägledande för kommunerna  ,  inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor,

föreningar, organisationer och civilsamhället.

Region Västmanland har upprättat ett förslag till strategi och förslaget har översänts
till bland annat Sala kommun för möjlighet till yttrande.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  138  /  1, yttrande över remiss Regional utvecklingsstrategi för
Västmanlands län

Bilaga KS  2019 /138 /2, remiss regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län
Bilaga KS 2019/138/3, Regional utvecklingsstrategi

Föredragning av kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

at; avge yttrande över remiss Regional Utvecklingsstrategi för Västmanlands län, i

enlighet med Bilaga KS  2019/138/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande över remiss Regional Utvecklingsstrategi för Västmanlands län, i

enlighet med Bilaga KS  2019/138/1.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTO KOLL 10 (15)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Dnr 2019/1146

Lokalresursplan Sala kommun

INLEDNING
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 28 augusti  2018, § 185, att

uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en

lokalförsörjningsplan.

Lokalresursplanen med innehållande lokalförsörjningsplan beskriver hur utveckling
och modernisering inom fastigheter och verksamheter kan möta framtidens behov

på ett gynnsamt sätt för Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 141 /1, lokalresursplan Sala kommun

Bilaga KS  2019  /  141 /2, missiv — lokalförsörjning/lokalplaneringsprogram förklaring

till kolumner i lokalförsörjningsplanen

Bilaga KS  2019/141/3, bilaga 1, Lokalförsörjningsplan  2019-2023

Bilaga KS  2019/ 141 /4, bilaga 2, inventering av lokalbehov  — Förskolan

Bilaga KS  2019 /141  /  5, bilaga 3, inventering av lokalbehov  — Vård och Omsorg

Bilaga KS  2019/ 141  /  6, bilaga 4, inventering av lokalbehov Kultur och Fritid

Lokalstrateg Jimmy Haaga föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta lokalresursplan Sala kommun i enlighet med Bilaga KS  2019/141/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta lokalresursplan Sala kommun i enlighet med Bilaga KS  2019/141/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTO  KOLL 11 (15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Dnr 2019/1145

Beslut om åtgärder för renovering av simhall

INLEDNING

Det har sedan ett antal år tillbaka konstaterats att badhuset är i dåligt skick och i

behov av renovering. Skicket på bassängerna är så pass dåligt att det inte längre går

att badet öppet utan att först åtgärda brister i betongen.

En grovt uppskattad kostnad för renovering av 25—metersbassängen, betong, kakel

med mera är ca  5  000 000 kronor. Kostnaderna för renoveringen ryms inom den

beslutade budgetramen för lokalprogrammet  2019.

Beredning

Bilaga KS 2019/140/1, missiv  — åtgärder i simhallen

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt fastighetsenheten renoverar 25-meters bassängen, och att kostnaderna täcks av

medel beslutade i budgetramen för lokalprogrammet  2019.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i  5  minuter.

Anders Wigelsbo (C) yrkar tillägg

a_tt utredningen om ett nytt badhus påskyndas och att ambitionen är att den ska

presenteras på Ledningsutskottets sammanträde den 27 november  2019.

Proposition

Ordförande ställer sitt huvudyrkande mot avslag och finner sitt huvudyrkande

bifallet.

Ordförande ställer sitt tilläggsyrkande mot avslag och finner sitt tilläggsyrkande

bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt fastighetsenheten renoverar 25-meters bassängen, och att kostnaderna täcks av

medel beslutade i budgetramen för lokalprogrammet 2019, samt

a_tt utredningen om ett nytt badhus påskyndas och att ambitionen är att den ska

presenteras på Ledningsutskottets sammanträde den 27 november  2019.

 

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15)
LEDNINGSUTSKO'I'I'ET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Dnr  2019 /755

Framställan om tillåtelse att uttaga pantbrev  — Tärna

Bygdegårdsförening

INLEDNING
Sala kommun har i gåva skänkt fastigheter till  Norrby Bygdegård 2009 samt

]ugansbo Bygdegård  2012  (förnyat 2018). I gåvobreven återfinns inga restriktioner

för uttagande av pantbrevi fastigheterna. Tärna bygdegårdsförening har liksom de

övriga två föreningarna mottagit en fastighet. Till skillnad från de andra gåvobreven

har kommunen i Tärna bygdegårds handling tillsatt en klausul med restriktioner om

att uttaga pantbrev i fastigheten.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  129 /1, missiv — angående framställan om tillåtelse att uttaga

pantbrev

Bilaga KS  2019  /  129  /  2 /, framställan från Tärna Bygdegårdsförening om tillåtelse att

uttaga pantbrev

Bilaga KS  2019/129/3, gåvobrev

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

ag göra ändringar i gåvobrevet som överlåtits till Tärna Bygdegårdsförening vid

förvärv av fastigheten Sala Tärna Prästgård 1:19genom att ta bort

restriktionskravet om uttagande av pantbrev i fastigheten.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

_em_ göra ändringar i gåvobrevet som överlåtits till Tärna Bygdegårdsförening vid

förvärv av fastigheten Sala Tärna Prästgård  1:19  genom att ta bort

restriktionskravet om uttagande av pantbrev i fastigheten.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Övrig fråga angående beslutsförslag gällande Aguélimuséet

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga om vad som hänt med den skrivelse hon skickade

till Kommunstyrelsen 10 juni  2019  avseende beslutsförslag gällande Aguélimuséet.

Ordförande svarar att skrivelsen kommer att behandlas inom kort.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga övrig fråga till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Information

INLEDNING

Anders Wigelsbo (C) informerar om kommande sammanträden med Västmanlands

kommuner och Strategisk regional beredning där bland annat regional

utvecklingsstrategi/ plan ska behandlas.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2019-08-28

§  157 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2019 /135  /1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

äl; lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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