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SAM  MANTRÄD ESPROTO KOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Anders Wigelsbo  (C)

Erik Hamrin (M)

Sture Johansson (C)

Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (5)

Elisabet Pettersson (C)

Magnus Edman  (SD)

Camilla  Runerås (S)

Viktor Kärvinge (S)

Mona Johansson (L)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP) kl.13.30-15.45

Therese  Helander, projektledare Wahlros

Margareta Furenmo bitr. enhetschef fastighetsenheten

Stefan Blomqvist, projektledare fastighetsenheten

Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare

Tommy Jansson, räddningschef

Isak Holstensson, förhandlingschef

Annica Åkerblom, tf näringslivschef

Carina Eriksson, näringslivsutvecklare

Linda Norrby, kommunarkivarie

Jonna Kangas, kommunjurist

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Slutredovisning Ransta skola och förskola

INLEDNING

I  projektet  Ransta nya skola och förskola arbetades efter ett arbetssätt som kallas

partnering. Det är en etablerad form för att genomföra byggprojekt och innebär att

alla parter (beställare, leverantörer, entreprenörer, konsulter, utförare och de som

ska använda byggnaden) samarbetar systematiskt. Alla arbetar tillsammans från

början till slut. Det ger ofta ett bättre resultat både när det gäller ekonomi, ledtider

och användning av lokalerna. Upphandlad entreprenör i detta projekt var

Byggdialog och Wahlros byggprojektledning var partneringsledare.

Beredning

Projektledare Therese Helander, Wahlros och bitr. fastighetschef Margareta

Furenmo informerar.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Dnr  2019/1537

Vallaskolans matsal

INLEDNING

Isamband  med att den nya F—6 skolan byggs på  tomten  Folkskolan  1  (Vallaskolan)

byggs även den befintliga matsalen ut med 333 kvm. Tillagningsköket anpassas och

uppgraderas från  1  200 portioner till  1  500 portioner.

I nuläget betjänar matsalen elever från Vallaskolan och Ekebyskolan. Lokalen

upplevs som trång, trots att Vallaskolans mellanstadium tillfälligt finns i ett annex.

Utbyggnationen och anpassning av köket finansieras inom ramen för

lokalprogrammet och avsatta investeringsmedel för ny-och ombyggnation av skola,

förskola och gymnasium. Kostnaden uppskattats till 21 000 000 kronor.

Beredning

Bilaga KS  2019/201/1, missiv

Bitr. enhetschef fastighetsenheten, Margareta Furenmo och projektledare Stefan

Blomqvist föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ät lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 6(19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Dnr  2019/1529

Policy för offentlig konst

INLEDNING

Policy för offentlig konst antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 12

december  2016.  Policyn redovisar kommunens övergripande förhållningssätt till

den offentliga konsten i kommunen. Policyn ska revideras varje mandatperiod.

Beredning

Bilaga KS  2019/205/1, missiv

Bilaga KS  2019/205/2, policy för offentlig konst

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta policy för offentlig konst i enlighet med Bilaga KS  2019/205/2, samt

att för egen del besluta

a_tt uppdra till Kultur och Fritidskontoret och Samhällsbyggnadskontoret att ta fram

Riktlinje för offentlig konst.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.15.22-15.32

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt återremittera ärendet med uppdrag att förtydliga skrivningen om avsättning av

medel vid om-och nybyggnation.

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

Ulrika Spårebo (S] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt återremittera ärendet och uppdra att återinföra 1%-regeln i Policy för offentlig

konst vid om—och nybyggnation, samt

att tydliggöra att offentlig konst ska komma hela kommunen till del.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S)

yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt återremittera ärendet med uppdrag att förtydliga skrivningen om avsättning av

medel vid om—och nybyggnation.

Utdragsbestyrkande
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Forts §  224

Reservation

Ulrika Spårebo (S) och Glenn Andersson (S) reserverar sig till förmån för Ulrika
Spårebos (S) yrkande.

 

Utdrag

kultur och fritid

samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Dnr  2019/1342

Handlingsprogram för skydd mot olyckor  2020—2022

INLEDNING

Av Lag (20032778) om skydd mot olyckor (LS) framgår att handlingsprogrammet

ska antas av kommunfullmäktige för varje ny period. Vidare framgår av samma lag

att programmet bland annat ska ange målet för kommunens verksamhet.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) anger att programmet bör

antas under det första året i mandatperioden.

Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Innan programmet beslutas av fullmäktige ska det remitteras till berörda

myndigheter.

Beredning

Bilaga KS  2019/207/1, missiv

Bilaga KS  2019/207/2, handlingsprogram för skydd mot olyckori Sala kommun

2020-2022

Bilaga KS  2019/207/3, räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och

Heby kommuner

RäddningschefTommy jansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun godkänns i enlighet

med Bilaga KS  2019/207/2, och remitteras till berörda myndigheter.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun godkänns i enlighet

med Bilaga KS 2019/207/2, och remitteras till berörda myndigheter.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-11-13

Dnr  2019/50-13

§  224 Redovisning och granskning av  utbetalda  lokala partistöd inom
Sala kommun för  2018  samt beslut om utbetalning av partistöd
för  2020

INLEDNING
I enlighet med  4  kap, 32 § kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd

fattas av kommunfullmäktige en gång per år. Kommunfullmäktige fastställde 26 maj

2014, § 81 regler för lokalt partistöd i Sala kommun.

Redovisning och granskning för  2018  års utbetalda lokala partistöd inom Sala

kommun har inkommit till den administrativa enheten från de politiska partierna.

Beredning

Bilaga KS  2019/206/1, missiv

Bilaga KS  2019  /  206  /  2, redovisningar av hur utbetalt kommunalt partistöd har

använts under året

Föredragning av förhandlingschef Isak Holstensson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapport, samt

a_tt utbetala  2020  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade

politiska partierna under januari månad  2020.

Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt partistödet för  2020  ska betalas uti  2019  års nivå.

Proposition

Ordföranden ställer sitt huvudyrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet.

Ordföranden ställer Ulrika Spårebos tilläggsyrkande mot avslag och finner

tilläggsyrkandet avslaget.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapport, samt

a_tt utbetala  2020  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade

politiska partierna under januari månad  2020.

Just raes sign Utdragsbestyrkande

löv
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019—11-13

Forts §  224

Reservation

Ulrika Spårebo (S) och Glenn  Andersson  (5) reserverar sig till  förmån  för Ulrika

Spårebos (S) tilläggsyrkande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—11-13

Dnr  2019/1535

Riktlinje för Näringslivsrådet

INLEDNING

Sala kommun hade tidigare näringslivssekreterare anställ och ett Näringslivsråd.

2004-2007  var Företagarcentrum finansierat av ett EU-projekt. Projektägare var

Företagarna i Mälardalen.  2006  fick Företagarcentrum ek förening medel för att

arbete med att permanenta sin verksamhet.

2017  bildades Näringslivskontoret och blev åter en kommunal verksamhet under

kommunstyrelsen. Här beslutades att ett näringslivsråd skulle startas upp igen.

Beredning

Bilaga KS  2019/213/1, missiv  —

Bilaga KS  2019/213/2, Riktlinje för Näringslivsrådet

Tf näringslivschefAnnica Åkerblom föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt efter föreslagna revideringar, anta Riktlinje för Näringslivsrådeti enlighet med

Bilaga KS 2019/213/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_t_t efter föreslagna revideringar, anta Riktlinje för Näringslivsrådet i enlighet med

Bilaga KS  2019/213/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utd ragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Dnr 2019/1552

Upplägg för Salaambassadörer

INLEDNING

Ett  nytt  upplägg kring Sala ambassadörskapet har tagits fram av näringslivskontoret

och arbetsgruppen för Salaambassadörer.

Beredning

Bilaga KS  2019/215/1, missiv

Bilaga KS  2019/215/2, Upplägg för Salaambassadörer med start  2020

Föredragning av näringslivsutvecklare Carina Eriksson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bilagt upplägg för Salambassadörskapet i Sala kommun godkänns och kan starta

från och med  2020  års början.

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

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bilagt upplägg för Salambassadörskapet i Sala kommun godkänns och kan starta

från och med  2020  års början.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTO KOLL 13 (19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Dnr  2019/1503

Riktlinje för hantering av  arkiv

INLEDNING

En genomgång och revidering av riktlinjen har gjorts för att ytterligare klargöra

myndigheternas ansvarsområden genom att information har strukturerats på

tydligare sätt. Varje ansvarsområde har dessutom fått en tydligare definition och en

mer ingående beskrivning, även syfte och mål har preciserats.

Beredning

Bilaga KS  2019/209/1, missiv

Bilaga KS  2019/209/2, Riktlinje för hantering av arkiv

Föredragning av kommunarkivarie Linda Norrby.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Riktlinje för hantering av arkiv i enlighet med Bilaga KS  2019/209/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Riktlinje för hantering av arkiv i enlighet med Bilaga KS  2019/209/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Dnr  2019/1502

Taxa för kopiering av allmänna handlingar

INLEDNING

Sala kommun antog i kommunfullmäktige den 23 oktober  2018, en taxa för

utlämnande av allmänna handlingar.

Taxan har reviderats för att möte de förfrågningar som kommer till kommunen idag.

Den föreslagna taxan följer avgiftsförordningen och ekonomistyrningsverkets

rekommendationer. Det har även genomförts en analys av närliggande kommuners

taxor.

Beredning

Bilaga KS  2019/210/1, missiv

Bilaga KS  2019/210/2, taxa för kopiering av allmänna handlingar

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Taxa för kopior av allmänna handlingar i enlighet med Bilaga KS

2019/210/2, samt

a_tt taxan  träder i kraft från den  1  januari  2020.

Beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta Taxa för kopior av allmänna handlingar i enlighet med Bilaga KS

2019/210/2, samt

&  taxan träder i kraft från den  1  januari  2020.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utd ragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Dnr  2019/1437

Verksamhetsbidrag för 2020 till Arkiv Västmanland

INLEDNING

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret  2020.

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets sammanhållande
funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som

förenings-och företagsarkiv.

Beredning

Bilaga KS 2019/211/1, ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2020

Bilaga KS  2019/211/2, verksamhetsberättelse  2018

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 67 000 kronor för

verksamhetsåret  2020  att tas ur eget förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 67 000 kronor för

verksamhetsåret 2020 att tas ur eget förfogande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(19)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Dnr  2019/1540

Bemyndigande att  teckna  firma

INLEDNING

Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut

fattas avseende bemyndigande att teckna firma gällande kommunens och av

kommunen förvaltade fonders/stiftelsers bank-, plusgiro—och depåkonton. Vid

kontantuttag ska teckningen ske av två i förening.

Beredning

Bilaga KS  2019/212/1,

Bilaga KS  2019/212/2,

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 7:e februari  2019, § 16,

besluta att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna

firma för ekonomiska transaktioner gällande kommunens och av kommunen

förvaltade fonders/stiftelsers bank-, plusgiro- och depåkonton. Vid kontantuttag ska

teckning ske av två i förening.

Inger Lindström tf ekonomichef

Anna Cedervång controller

Ulrica Österberg ekonomihandlåggare

Malin Boman ekonom

Sofia Högerberg redovisningsekonom

Daniel Ahlin verksamhetscontroller

Gerd Svedberg verksamhetscontroller

Fredrik Mikklaheim verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl verksamhetscontroller

Niclas Karlsson verksamhetscontroller

Mikaela ]aredal verksamhetscontroller

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 7:e februari  2019, §  16,

besluta att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna

f1rma för ekonomiska transaktioner gällande kommunens och av kommunen

förvaltade fonders/stiftelsers bank-, plusgiro- och depåkonton. Vid kontantuttag ska

teckning ske av två i förening.

Utdragsbestyrka nde
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Forts  §  230

Inger  Lindström

Anna Cedervång

Ulrica Österberg

Malin  Boman

Sofia  Högerberg

Daniel Ahlin

Gerd Svedberg

Fredrik Mikklaheim

Mathias  Goldkuhl

Niclas Karlsson

Mikaela ]aredal

Utdrag

kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019—11-13

tf ekonomichef

controller

ekonomihandläggare

ekonom

redovisningsekonom

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

Utdragsbestyrkande
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2019-11—13

 

§ 23 1 Information

INLEDNING

Elisabet  Pettersson (C) informerar, utifrån  en fråga  tidigare  ställd av  Ulrika  Spårebo
(S], rörande eventuella viten för LSS-verksamheti Sala kommun.
I  dagsläget är inga viten utdömda.

Anders Wigelsbo (C) informerar om att ledningsutskottet den 22 januari 2020
kommer att behöva flyttas till nytt datum. Det är en totalförsvarsövning den dagen
där många förtroendevalda och tjänstepersoner deltar.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

r.

liv
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§  232 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2019/208/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


