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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDN  INGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Anders Wigelsbo (C)

Erik Hamrin (M)

Sture Johansson (C)
Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Elisabet Pettersson (C) kl.13.30-16.15
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Mona Johansson (L)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP) kl.13.30-16.30
Maria Arvidsson (V) kl.13.30—17.00

Anna Cedervång, controller

Anna Johansson, enhetschef miljö

Helena Lindström, miljöinspektör

Jakob Westergren, miljöinspektör

Linn Hemlin, miljöstrateg

Åsa Kling, enhetschef miljötekniska enheten
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Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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§  203

Justerandes  sign

(MV

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL

LEDN  INGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr  2019/759

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

INLEDNING
Månadsuppföljning september  2019.

Beredning

Bilaga KS  2019/192/1, Mänadsuppföljning september 2019

Controller Anna CederVång 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

4  (27)
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§  204

Justerandes sign

GW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr 2019/1422

Kulturprogram för Sala kommun  2020-2023

INLEDNING
Kulturprogrammet är ett kommunövergripande dokument som ger uttryck för

kommunens samlade ambitioner och syn på kulturverksamhetens utveckling och

utgår från kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå.

Kulturprogrammet består av en nulägesanalys av kulturlivet samt utvecklingsmål

för de närmaste åren.

Beredning

Bilaga KS  2019/191/1, protokollsutdrag KFN  § 107, 2019-10-10
Bilaga KS  2019/191/2, missiv

Bilaga KS  2019/191/3, kulturprogram för Sala kommun 2020-2023

Kulturutvecklare Petra Iablonski föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Kulturprogram för Sala kommun  2020-2023, i enlighet med reviderad

Bilaga KS 2019/191/3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta Kulturprogram för Sala kommun  2020-2023, i enlighet med reviderad

Bilaga KS 2019/191/3.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6  (27)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr  2019/1488

Beslut om att avskaffa tomt-och småhuskö i Sala kommun

INLEDNING

2016beslutade kommunstyrelsen att ändra regler för tomt-och småhuskö i Sala

kommun. Tidigare regler antogs  1985.  Behovet av tomtkö har sedan dess förändrats.

Vid senaste större tomtförsäljning, kv. Räven på Ängshagen, tog endast ett fåtal

personer ur tomtkön erbjudandet om att köpa. Övriga tomter såldes istället till

personer och företag som hade anmält intresse specifikt för området. Idag står cirka

100 personer i kön.

Beredning

Bilaga KS  2019/196/1, missiv

Bilaga KS  2019  /  196/ 2, nuvarande regler för tom-och småhuskö Sala kommun

Vik. planchef Anton Sjöberg föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att tomt-och småhuskön i Sala kommun avskaffas, samt

a_tt försäljning av tomter fortsättningsvis ska ske via mäklare.

BESLUT »

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt tomt-och småhuskön i Sala kommun avskaffas, samt

a_tt försäljning av tomter fortsättningsvis ska ske via mäklare.

i
l

i
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Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7  (27)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr  2019/1420

Återrapportering av uppdrag avseende strategi för bedömning av

metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala kommun

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade den  3  juni  2019, §  87, att  anta  ekonomisk kontroll-och

åtgärdsplan i enlighet med Bilaga KS  2019/113/1.  En punkt i kontroll—och

åtgärdsplanen är en utvärdering och/eller revidering av strategin för bedömningar

av metallföroreningar i mark vid exploatering i Sala tätort.

Beredning

Bilaga KS 2019/194/1protokollsutdrag KS § 87, 2019-06-03

Bilaga KS  2019  /  194/ 2, tjänsteskrivelse  — strategi för bedömning av

metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort

Bilaga KS  2019/194/3, protokollsutdrag KS § 142, 2011-08-18

Bilaga KS 2019/194/4, slutrapport  +  bilagor Hifab  2011-05-17

Miljöchef Anna Johansson, miljöinspektörer Helena Lindström och Jakob

Westergren samt miljöstrateg Linn Hemlin föredrar ärendet.

Yrkande
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ge miljöstrategen i uppdrag att upphandla en teknisk konsult inom miljöområdet

för att ta fram en förstudie inför revidering av "Strategi för bedömning av

metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort". Förstudien ska

innehålla konsekvensanalys, riskbedömning, tidplan samt redogörelse för vilka

resurser som behövs och de kostnader en revidering medför,

a_tt en intern projektorganisation för förstudien ska tas fram,

a_tt uppdra till miljöstrategen och vikarierande planchefen att ta fram

interimsriktlinjer avseende hantering av metallföroreningar i mark, inklusive

hantering av massor. Riktlinjerna ska utformas enligt hur närliggande kommuner

arbetar, samt

a_tt interimsriktlinjerna ska föredras vid ledningsutskottets sammanträde den 27

november  2019.

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

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ge miljöstrategen i uppdrag att upphandla en teknisk konsult inom miljöområdet

för att ta fram en förstudie inför revidering av "Strategi för bedömning av

metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort”. Förstudien ska

innehålla konsekvensanalys, riskbedömning, tidplan samt redogörelse för vilka

resurser som behövs och de kostnader en revidering medför,

a_tt en intern projektorganisation för förstudien ska tas fram,

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

forts  §  206

a_tt uppdra till miljöstrategen och vikarierande planchefen att ta fram

interimsriktlinjer avseende hantering av metallföroreningar i mark, inklusive

hantering av  massor.  Riktlinjerna ska utformas enligt hur närliggande kommuner

arbetar, samt

&  interimsriktlinjerna ska föredras vid ledningsutskottets sammanträde den 27

november  2019.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

8  (27)
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Justerandes sign

%

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (27)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr  2019/1419

Revidering av taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och
avloppsanläggning

INLEDNING

Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster  2006:412, ska  taxa  för allmänna vatten-

och avloppsanlägg utformas så att varje brukare betalar utifrån den nytta av

vattentjänster (vatten, spillvatten och dagvatten) som man utnyttjar. Vatten-och

avloppsverksamheten ska bedrivas till självkostnadspris och ha ett nollresultat, det

vill säga, varken gå med vinst eller förlust.

Beredning

Bilaga KS 2019/189, missiv

Bilaga KS  2019 /189 /2, taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och

avloppsanläggning

Teknisk handläggare Ida Blixt, föredrar ärendet.

Enhetschef tekniska enheten, Åsa Kling och handläggare Jessica Nordh deltar vid

ärendets beredning.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

&  fastställa förslag till taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och

avloppsanläggning i enlighet med Bilaga KS 2019/189/2, att gälla från och med 1
januari  2020.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa förslag till taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och

avloppsanläggningi enlighet med Bilaga KS 2019/189/2, att gälla från och med  1
januari  2020.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 10 (27)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr2019/1425

Detaljplan för Gravhagen; beslut om planuppdrag

INLEDNING

Syftet med planen är att möjliggöra för utvecklingi form av  bostäder.  1 Sala råder

stor efterfrågan på mark och  i  synnerhet efter bostadstomter. I samband med att

Samhällstekniska enheten utvidgar sitt verksamhetsområde finns det möjlighet att

utreda om en exploatering i  området är möjlig.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 183  /  1, Gravhagen  — ansökan om detaljplaneuppdrag

Planarkitekt Martin Röjestål föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för Gravhagen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för Gravhagen.

 

Utdrag

Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

.2019-10-23

Dnr  2018/71

Detaljplan för Ringgatan; beslut  om antagande

INLEDNING

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering och att skapa en ändamålsenlig

användning av parkeringarna längs Ringgatan. Idag används parkeringsytorna som

parkering men i gällande detaljplan är de planlagda för PARK-ändamål.

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning.

Beredning

Bilaga KS  2019/197/1, utlåtande

Bilaga KS  2019 /197  /  2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS  2019/197/3, plankarta

Planarkitekt Martin Röjestål föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

att godkänna granskningsutlåtande, samt

a_tt anta detaljplanen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna granskningsutlåtande, samt

a_tt anta detaljplanen.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

?
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Justerandes signCim

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr  2018/255

Detaljplan för Skuggan 4; beslut om  samråd

INLEDNING

Syftet  med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål  i

anslutning till befintligt bostadsområde i Skuggan, väst om centrala Sala. Skalan på

tillkommande bebyggelse ska ansluta till skalan på befintlig bebyggelse på övriga

Skuggan.

Beredning

Bilaga KS  2019/193/1, missiv  — beslut om samråd

Bilaga KS  2019/ 193  /  2, plan—och genomförandebeskrivning

Bilaga KS  2019/ 193 /3, plankarta

Planarkitekt Jasmina Trokic och enhetschef samhällstekniska enheten, Åsa Kling

föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna förslaget och uppdra till plan-och utvecklingsenheten att sända ut

detaljplanen på samråd.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna förslaget och uppdra till plan-och utvecklingsenheten att sända ut

detaljplanen på samråd.

Från Socialdemokraterna noteras att hyresrätter bör ingå i området för

detaljplanen.

 

Utdrag

Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr 2019/1465

Förslag till Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022

Beredning

Bilaga KS 2019/198/1, förslag budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022

Alliansen

Kommuns relsen driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2020 fastställs till 232 219

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 237 507 tkr och år

2022 till 243 686 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2020 fastställs till 232 219

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 237 507 tkr och år

2022 till 243 686 tkr.

Kommuns relsen investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2020 fastställs till

152 475 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/ plan för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 229 720 tkr

och år 2022 till 273 820 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2020 fastställs till

152 475 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/ plan för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 229 720 tkr

och år 2022 till 273 820 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 14 (27)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

forts  §  211

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2020 fastställs till

51 983 tkr, samt

a_tt driftbudget/ plan för kultur- och fritidsnämnden år 2021fastställs till 53 167 tkr

och år 2022 till 54 550 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2020 fastställs till
51 983 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 53 167 tkr

och år 2022 till 54 550 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2020

fastställs till 950 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till

2 500 tkr och är 2022 till  4  000 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2020

fastställs till 950 tkr, samt

at; investeringsbudget/ plan för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till

2 500 tkr och år 2022 till  4  000 tkr.

Revisionen driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2020 fastställs till 879 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen år 2021 fastställs till 899 tkr och år 2022 till 923

tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2020 fastställs till 879 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen år 2021 fastställs till 899 tkr och är 2022 till 923

tkr.

Utdragsbestyrkande
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-10-23

 

forts  §  211

Överförm ndaren driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2020  fastställs till  3  036 tkr,

samt

&driftbudget/plan för överförmyndaren år  2021  fastställs till  3  105 tkr och år

2022  till  3  186 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar '

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2020  fastställs till  3  036 tkr,

samt

aldriftbudget/plan för överförmyndaren år  2021  fastställs till  3  105 tkr och år

2022  till  3  186 tkr.

Skolnämnden driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år  2020  fastställs till 551 696 tkr,

samt

&  driftbudget/plan för Skolnämnden år  2021  fastställs till 564 258 tkr och år  2022

till 578 938 tkr.

BESLUT -

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år  2020  fastställs till 551 696 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för Skolnämnden år  2021  fastställs till 564 258 tkr och år  2022

till 578 938 tkr.

Skolnämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden är  2020  fastställs till 13 400

tkr, samt

ät investeringsbudget/ plan för Skolnämnden år  2021  fastställs till  4  900 tkr och år '
2022  till  5  000 tkr.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

forts  §  211

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden är 2020 fastställs till 13 400

tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för Skolnämnden år  2021  fastställs till 4 900 tkr och år

2022 till  5  000 tkr.

Vård-och omsor snämnden driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2020 fastställs till

567 178 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 580 092

tkr och är 2022 till 595 185 tkr.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2020 fastställs till

567 178 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för Värd- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 580 092

tkr och är 2022 till 595 185 tkr.

Vård-och omsor snämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för värd- och omsorgsnämnden år 2020

fastställs till  3  000 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden är 2021 fastställs till

1000 tkr och år 2022 till  3  000 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2020

fastställs till  3  000 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för värd— och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till

1  000 tkr och är 2022 till  3  000 tkr.

Utdragsbestyrkande

16 (27)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (27)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—10-23

forts § 2 1 1

Finansförvaltnin

Bemyndigande till  kommunstyrelsen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa  7  238 tkr ur

eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa  7  238 tkr ur

eget kapital.

Upplåning

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen under år  2020  har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  2020,

a_tt kommunstyrelsen under år  2020  har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2020  med totalt 170 000 tkr, under  2021  med totalt

125 000 tkr samt under  2022  med totalt 225 000  tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet  föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt kommunstyrelsen under år  2020  har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 202 0,

a_tt kommunstyrelsen under år  2020  har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2020  med totalt 170 000 tkr, under  2021  med totalt

125 000 tkr samt under  2022  med totalt 225 000 tkr.

Utdebitering

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa utdebiteringen till  22.31  för 202 0.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa utdebiteringen till  22.31  för  2020.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (27)

LEDN INGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

forts  §  211

Anslagsbindning

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt för år 2020 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse /nämnd.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt för år  2020  fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/ nämnd.

Finansiella mål

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål

. Resultatmålet ska vara 1,5% för  2020  och  2021  samt 2% för  2022,

. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av

kommunfullmäktige beslutade anslag,

. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att fastställa följande finansiella mål

. Resultatmålet ska vara 1,5% för  2020  och  2021  samt 2% för  2022,

. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av

kommunfullmäktige beslutade anslag,

' Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig Statslåneränta  +

1% på insatt kapital,

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

forts § 211

a_tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig Statslåneränta
+ 1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta  +

1% på insatt kapital,

a_tt Sala—Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta

+  1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Budget 2020 och Verksamhetsplan 2021-2022

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa föreliggande förslag till Budget 2020 och verksamhetsplan 202  1-202  2, i

enlighet med Bilaga KS  2019/198/1.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa föreliggande förslag till Budget  2020  och verksamhetsplan 2021-2022, i

enlighet med Bilaga KS  2019/198/1.

Noteras att Socialdemokraterna inte står bakom ledningsutskottets förslag till beslut

och återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (27)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—10-23

Dnr  2019/1334

Revidering av taxa för  tillsyn  enligt Lag om brandfarliga och

explosiva varor (LBE)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån

personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt om brandfarliga och

explosiva varor (LBE).

Beredning

Bilaga KS  2019/184/1, missiv

Bilaga KS  2019 /184  /  2, taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar -

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från 1

januari  2020, med 3,5  %  enligt Bilaga KS  2019/184/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till 1 654 kronor.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från 1

januari  2020, med 3,5  %  enligt Bilaga KS  2019/184/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till  1  654 kronor.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27)
LEDN INGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr  2019/1335

Revidering av taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga
och explosiva varor (LBE)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån

personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillståndsgivning enligt om

brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Beredning

Bilaga KS  2019/185/1, missiv

Bilaga KS 2019  /  185 /2, taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga varor

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs

från  1  januari  2020, med 3,5 %, enligt Bilaga KS  2019/185/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs

från 1 januari  2020, med 3,5 %, enligt Bilaga KS  2019/185/2.

&,
l
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Utdrag

kommunstyrelsen

i

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (27)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr 2019/1333

Revidering av taxa för tillsyn  enligt  Lagen om skydd mot  olyckor

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån

personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses  i  denna framställning gäller tillsyn enligt om skydd mot olyckor

(LSO).

Beredning

Bilaga KS 2019/186/1, missiv

Bilaga KS 2019  /  186/ 2, taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Yrkande
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor  (LSO) höjs från 1 januari

2020, med 3,5 %, enligt Bilaga KS 2019/186/2, samt

ag grundavgiften höjs till 1654  kronor.

Beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag taxan för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor  (LSO) höjs från 1 januari

2020, med 3,5 %, enligt Bilaga KS 2019/186/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till 1 654 kronor.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr  2019/1359

Revidering av räddningstjänstens taxa för externa arbeten

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnads-
ökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller externa arbeten.

Beredning

Bilaga KS  2019/187/1, missiv

Bilaga KS  2019/ 187/2, räddningstjänstens taxa för externa arbeten

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag räddningstjänstens taxa för externa arbetet höjs från  1  januari  2020  med  6,13%,
enligt Bilaga KS  2019/187/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag räddningstjänstens taxa för externa arbetet höjs från  1  januari 2020 med  63%,

enligt Bilaga KS  2019/187/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr  2019/1363

Medgivande om att VafabMiljö kommunalförbund representerar

medlemskommunerna

INLEDNING

Den 28 juni  2018  beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för

insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya

regelverken om förpackningsavfall och returpapper började gälla den 1januari

2019.

Beredning

Bilaga KS 2019/188/1, skrivelse från VafabMiljö

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommun härmed ger sitt medgivande att VafabMiljö kommunalförbund, mot

bakgrund av det överförda renhållningsansvaret som följer av förbundsordningen,

har mandat att representera kommunen i de samråd som kommer att genomföras

med anledning av förändringarna i producentansvarsförordningarna för

förpackningar och tidningar.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  Sala kommun härmed ger sitt medgivande att VafabMiljö kommunalförbund, mot

bakgrund av det överförda renhållningsansvaret som följer av förbundsordningen,

har mandat att representera kommunen i de samråd som kommer att genomföras

med anledning av förändringarna i producentansvarsförordningarna för

förpackningar och tidningar.

I
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Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTO KOLL 25 (27)

LEDN INGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Dnr  2019/1435

Sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen och dess  utskott

INLEDNING

Förslag till sammanträdestider förkommunstyrelsens och dess utskott för 2020.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  195 /1, sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen och dess

utskott

Bilaga KS  2019/19 5/2, förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige

2020, för kännedom

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelse beslutar

a_tt godkänna förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och dess

utskott i enlighet med Bilaga KS  2019/195/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och dess

utskott i enlighet med Bilaga KS  2019/195/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Information

INLEDNING
Erik  Hamrin  (M) som är kommunens  representant  i ]ämställdhetsrädet informerar
om att Västmanlands jämställdhetsråd har instiftat ett jämställdhetspris för att
premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet. Pristagaren ska genom sin
satsning bidra till att uppfylla någon av de viljeinriktningar som finns uttalade i
länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser,
innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning,

mobilisering eller professionellt jämställt bemötande. Det går bra att nominera
kandidater fram till den  3  november  2019.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

26 (27)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga  KS 2019  /  190/ 1, sammanställning av  anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet  beslutar

att  lägga anmälningsärendena till  handlingarna.

Utdragsbestyrkande

27  (27)
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