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"I*"SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Närvarolista
Anders

Beslutande

Ledamöter

(C]

Wigelsbo

Erik Hamrin

(M)

Sture Johansson (C)
Ulrika Spårebo (S)
(SJ

Glenn Andersson
ersättare

Tjänstgörande

Närvarande

ersätta re

(C)

Elisabet Pettersson

Hanna Westman (SBA)
Magnus Edman (SD)
Camilla Runerås (8)
Närvarande

representanter

Mona Johansson (LJ
Magnus Holm (KD)
(V)

Maria Arvidsson
Övriga deltagare

Isak

förhandlingschef

Holstensson,

Jasmina Trokic, planarkitekt
Mikael Bergvall, mark-och

exploateringsingenjör

Anton Sjöberg, verksamhetsutvecklare
Äsa Kling, enhetschef
Mikael Viktorsson,
Daniel

Watkinson,

JuneAnn Wincent,
Malin

Justerandes

[En

sign

Selldén

samhällstekniska

enheten

driftingenjör
fritidsutvecklare

tf kommunchef

Wahlman,

kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11

§ 158

Ordningsfråga
BESLUT

Ledningsutskottet
att lägga till följande
.

Justerandes

sign

68w

beslutar
punkt

på föredragningslistan:

Inköp av del av fastigheten

Kumla-Västerby

Utdragsbestyrkande

2:2

405)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

" SALA
KOMMUN

5l15)

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Dnr 2019/1223

§ 159

Revidering

av riktlinje

om kränkande

särbehandling

INLEDNING
Diskrimineringsombudsmannen
Inom ramen
avseende

för tillsynen

trakasserier,

material

(DO) har genomfört
har DO begärt

sexuella

som Sala kommun

DO bedömer
inte uppfyller

kraven

in Sala kommuns

trakasserier

lämnat

att Sala kommuns
på sådana

en tillsyn

av Sala kommun.

riktlinjer

och repressalier

och rutiner

och granskat

det

in.

dokument

"Riktlinje

riktlinjer

och rutiner

om kränkande

särbehandling”

som avses i 3 kap. 6 §

Diskrimineringslagen.
Beredning
Bilaga KS 2019/149/1,
tjänsteskrivelse

—revidering

av riktlinje

om kränkande

särbehandling
Bilaga KS 2019/149/2,
reviderad
Bilaga KS 2019/149/3,
Isak Holstensson,

Riktlinje

förhandlingschef,

Riktlinje

om kränkande

om kränkande
föredrar

särbehandling

särbehandling
ärendet.

Yrkande
Anders

Wigelsbo

att ledningsutskottet
a_tt anta reviderad

(C) yrkar
föreslår

att kommunstyrelsen

Riktlinje

om kränkande

Ledningsutskottet

föreslår

att kommunstyrelsen

a_tt anta reviderad

Riktlinje

om kränkande

beslutar

särbehandling

i enlighet

med Bilaga KS

i enlighet

med Bilaga KS

2019 /149/ 2.
BESLUT

2019/149/2.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes

sign

(w

WU

Utdragsbestyrkande

beslutar

särbehandling

6(15)

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL

»SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09—11

Dnr 2019/1222

§ 160

Detaljplan för Salaborg
planuppdrag

verksamhetsområde,

Sala; beslut

om

INLEDNING
Sala kommun

ansöker om ny detaljplan

centrum.

Sala kommun,

området

Salaborg

liknande

användningsområden.

Plan—och utvecklingsenheten,

möjliggöra

Beredning
Bilaga KS 2019/150/1,
planuppdrag
Planarkitekt
jasmina
föredrar ärendet.

för området Salaborg,

etablering

detaljplan

Trokic

för Salaborg

och mark-och

önskar

för verksamheter,

söder om Sala
med planläggning

besöksanläggningar

verksamhetsområde,

exploateringsingenjör

Sala —

Mikael Bergvall

Yrkande
Anders

Wigelsbo

(C) yrkar
beslutar

att ledningsutskottet
a_tt uppdra

till Plan-och

utvecklingsenheten

att upprätta

detaljplan

för Salaborg.

att upprätta

detaljplan

för Salaborg.

BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt uppdra

beslutar

till Plan-och

utvecklingsenheten

Utdrag
plan-och

utvecklingsenheten

EXP 107
M l?
Justerandes

sign

CW

Utdragsbestyrkande

av
m fl

was;
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Sammanträdesdatum

2019-09-11

Dnr 2019/1256
§ 161

Inköp av del av fastigheten

Kumla —Västerby 2:2

[NLEDNING
Plan-och

har för avsikt att genomföra

utvecklingsenheten

för att kunna

uppfylla

Efter förhandlingar
överenskommelse

behovet

av en framtida

med ägarna

till fastigheten

Kumla-Västerby

markförvärv

i Sala kommun.
2:2 har en

om ett pris på 1 625 000 kronor.

gjorts

Beredning
Bilaga KS 2019/156/1,
missiv — förslag
Västerby 2:2
Planarkitekt
Jasmina
föredrar ärendet.

strategiska

bostadsförsörjning

Trokic

om inköp av del av fasigheten

och mark-och

exploateringsingenjör

Kumla —

Mikael Bergvall

Yrkande
Anders

Wigelsbo

(C) yrkar

att ledningsutskottet
a_tt uppdra

beslutar

till Plan-och

Kjellbo om förvärv

1 625 000 kronor,
a_tt köpeavtal

utvecklingsenheten

av del av fastigheten

att upprätta

avtala med Stig och Birgit
2:2, för en köpeskilling

Kumla-Västerby

om

samt

fär undertecknas

av kommunstyrelsens

sammanträde.

BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt uppdra

beslutar

till Plan-och

Kjellbo om förvärv
1 625 000 kronor,
a_tt köpeavtal

utvecklingsenheten

av del av fastigheten

att upprätta

avtala

med Stig och Birgit

2:2, för en köpeskilling

Kumla-Västerby

om

samt

får undertecknas

av kommunstyreBens-sammanträde.
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Utdrag
plan-och

utvecklingsenheten

EXQWw HL
Justerandes

sign

(M

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

' SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Dnr 2019/1213

§ 167

Begäran

från Skolnämnden

avseende

investeringi

accesspunkter

INLEDNING
Skolnämnden

har i sin investeringsbudget

accesspunkter

för datatrafik

inte behöva
behov

användas

av att rusta

belastningen

under

anslagit

medel till investeringar

att användas

på Vallaskolan

innevarande

år. Samtidigt

på datatrafiken.

åtgärdsplan

måste

i

för att klara den ökande

Enligt det investeringsstopp

kontroll—och

bedöms

är Kungsängsgymnasiet

upp och byta ut sina accesspunkter

kommunstyrelsens

i

F-6. Dessa medel

som är beslutat

investeringar

godkännas

i
av

ledningsutskottet.
Beredning
Bilaga KS 2019/153/1,
investering

—begäran

ordförandeförslag

från Skolnämnden

avseende

i accesspunkter

Yrkande
Anders

Wigelsbo

[C) yrkar

att ledningsutskottet
a_tt godkänna

beslutar

skolnämndens

begäran

om investering

i accesspunkter

på

begäran

om investering

i accesspunkter

på

Kungsängsgymnasiet.
BESLUT

Ledningsutskottet
a_tt godkänna

beslutar

skolnämndens

Kungsängsgymnasiet.

Utdrag
skolnämnden
Tf skolchef,
rektor,

Henric

Anna

ekonomikontoret,

Justerandes

sign

%U

Sjöblom

Wiklund
Daniel

Ahlin

Utdragsbestyrkande

8 (15)

SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL
» SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11
Dnr 2019/1208
§ 162

Övertagande

av flytbrygga

och gångbro

från Måns Ols Sällskapet

INLEDNING
Måns Ols Sällskapet

har låtit uppföra

mark vid Måns Ols-området.
övertar

ansvaret

och anlagts

för. Anläggningarna

i samråd

och dispenser

en flytbrygga

och en gångbro

Dessa två anläggningar

med berörda

uppfördes

vill sällskapet

under

verksamheter

på kommunens
nu att kommunen

2017 och har projekterats

inom kommunen.

Erforderliga

lov

har beviljats.

Beredning
Bilaga KS 2019/144/1,
missiv

—övertagande

av flytbrygga

och gångbro

från Måns

Ols Sällskapet
Bilaga KS 2019/144/2,

skrivelse

Verksamhetsutvecklare

från Måns Ols Sällskapet

Anton Sjöberg

föredrar

ärendet.

Yrkande
Anders

Wigelsbo

att ledningsutskottet
a_tt Sala kommun

(C) yrkar
föreslår
övertar

att kommunstyrelsen

anläggningar

i enlighet

beslutar
med Bilaga KS 2019/144/2.

BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt Sala kommun

föreslår
övertar

att kommunstyrelsen
anläggningar

i enlighet

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes

sign

f*x

MU

Utdragsbestyrkande

beslutar
med Bilaga KS 2019/144/2.

9 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

' SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Dnr 2019/1209

§ 163

Omfördelning

av medel inom ram för VA-investeringar

INLEDNING
I samband med byggnation
Löparen,

ska gatuhöjden

av ny vårdcentral
ändras

genomförs

finns behov

dagvatten.

För att slutföra

och nytt äldreboende

inom kvarteret

och gatan byggas om vissa delar. Innan det arbetet

av att byta ut VA-ledningar
projektet

föreslås

samt höja kapacitet

en omfördelning

av medel

för
inom ram för

VA—investeringar.
Beredning
Bilaga KS 2019/151/1,

missiv — omfördelning

av medel inom ram för VA-

investeringar
Föredragning

av enhetschef

samhällstekniska

enheten,

Åsa Kling.

Yrkande
Anders

Wigelsbo

att ledningsutskottet
att omfördela
projektnummer)

(C) yrkar
föreslår

att kommunstyrelsen

1000 000 kronor
till projekt

från projekt

beslutar

3222 och Evelund

3298 Östra Kvarteret

Silvervallen

DP (saknar
VA.

BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt omfördela
projektnummer)

föreslår

att kommunstyrelsen

1000 000 kronor
till projekt

från projekt

kommunstyrelsen

sign

W

3222 och Evelund

3298 Östra Kvarteret

Utdrag

Justerandes

beslutar

Utdragsbestyrkande

Silvervallen

DP [saknar
VA.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11
Dnr 2019/1210
§ 164

Omfördelning

av medel inom ram för gatuinvesteringar

INLEDN ING
]osefsdalsvägen

var längre

tillbaka

en hel del genomfartstrafik.
timme

till 30 kilometer
ett farthinder

oktober

2019. Ytterligare

inga medel

AB byggt klart sina bostäder

att byggas,

i anslutning

farthinder

för trafiksäkerhetshöjande

Därför föreslås

på vägen har sänkts

en omfördelning

från 50 kilometer

från och med den 2 september

per timme

I och med att Salabostäder
kommer

vägen norr ut mot Avesta, även idag förekommer

Hastigheten

till Salabostäders

åtgärder
av medel

2019.

på ]osefdalsvägen

samt flytt av in-och utfart

fastighet,
planeras.

i investeringsbudget

inom

8-10,
under
Det finns

för 2019.

ram för gatuinvesteringar.

Beredning
Bilaga KS 2019/152/1,

missiv — omfördelning

av medel

inom ram för

gatuinvesteringar
Föredragning

av enhetschef

samhällstekniska

enheten,

Åsa Kling.

Yrkande
Anders

Wigelsbo

att ledningsutskottet
a_tt omfördela

(C) yrkar
föreslår

att kommunstyrelsen

300 000 kronor

trafiksäkerhetshöjande

från projekt

åtgärder

beslutar

3165 DP Kristina

4:11 parkering

till

4:11 parkering

till

]osefdalsvägen.

BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt omfördela

föreslår

att kommunstyrelsen

300 000 kronor

trafiksäkerhetshöjande

från projekt

åtgärder

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes

sign

(liv

Utdragsbestyrkande

beslutar

3165 DP Kristina

]osefdalsvägen.

per
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

”''"SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11

§ 165

Säkrad dricksvattenförsörjning
INLEDNING
Information
kring pågående
Sala kommun.

utredning

Sala kommun

av framtidens

Beredning
Driftingenjör

Mikael Viktorsson

informerar.

Yrkande
Anders

Wigelsbo

(C) yrkar

att ledningsutskottet

beslutar

att lägga informationen

till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_tt lägga informationen

Justerandes

sign

[52/

till handlingarna.

Utdragsbestyrka

nde

dricksvattenförsörjning

för
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

" SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Dnr 2019/1214

§ 166

inom Kultur och Fritid

Taxa för uthyrningslokaler
INLEDNING

färdiga och en konsekvens av det är ökade
Under 2019 står två nya idrottshallar
behöver taxan för Kultur och
driftskostnader
ökade
av
klara
att
För
driftskostnader.
ses över.
Fritids uthyrningslokaler
Beredning
Bilaga KS 2019/145/1,

fritidsnämnden

Kultur-och

protokollsutdrag

§ 82, 2019-08-

15
Bilaga KS 2019/145/2,

—taxa för uthyrningslokaler

tjänsteskrivelse

inom Kultur och

Ffifid
Daniel Watkinson

Fritidsutvecklare

föredrar

ärendet.

Yrkande
Anders

(C) yrkar

Wigelsbo

att ledningsutskottet

föreslår

kommunfullmäktige

beslutar

att kommunstyrelsen

taxa för uthyrningslokaler

a_tt fastställa

KS 2019/145/2,

inom Kultur och Fritid, i enlighet

Ulrika Spårebo

med Bilaga

samt

ska gälla från och med 1 januari

a_tt taxan

att

hemställer

2020.

(S) yrkar
beslutar

att ledningsutskottet

ärendet

att återremittera

taxor

för

idag och finner

att

av samtliga

till Kultur och Fritid för en översyn

av lokaler.

uthyrning
Ajournering

ajourneras

Sammanträdet

5 minuter

Propositionsordning
om ärendet

frågar

Ordförande
ärendet

ställer

Ordförande

ska åter—remitteras

eller avgöras

idag.

ska avgöras

sitt yrkande

bifallet.

mot avslag och finner sitt eget yrkande

BESLUT
föreslår

Ledningsutskottet

att kommunstyrelsen

hemställer

att kommunfullmäktige

beslutar
a_tt fastställa

taxa för uthyrningslokaler

KS 2019/145/2,

inom Kultur och Fritid, i enlighet

med Bilaga

samt

a_tt taxan ska gälla från och med 1 januari

2020.

Reservationer
Ulrika Spårebo
Spårebos

(S) och Glenn Andersson

yrkande.

Utdrag
kommunstyrelsen
Justerandes

sign

ÄÄU

Utdragsbestyrkande

(5) reserverar

sig till förmån

för Ulrika

WW

)

&
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14(15)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11

§ 168

Information
INLEDNING

Anders

Wigelsbo

med Västmanlands

(C) informerar
kommuner

att han och Ulrika Spårebo
och Strategisk

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_tt lägga informationen

Justerandes

sign

cw

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

regional

deltagit

beredning.

i sammanträden

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL

” SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11

§ 169

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2019/147/1,

sammanställning

av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena

Justerandes

sign

MU

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

15 (15)

