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Närvarande representanter

Övriga deltagare

Justera des sign

\J

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-12—11

Anders Wigelsbo (C)

Erik Hamrin (M)

Sture Johansson (C)

Glenn Andersson  (S)

Camilla  Runerås (S) ersätter Ulrika Spårebo (S)

Magnus Edman  (SD)

Hanna Westman  (SBÄ)

Mona Johansson (L)

Magnus Holm  (KD)

Maria Arvidsson (V)

Leif Nyberg, kundansvarig KPA

Patrik Engström, representant KPA

Annica Åkerblom, tf näringslivschef

Andreas Gärdqvist, projektsamordnare samhällsbyggnadskontoret

Jonna Kangas, kommunjurist

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-1 2-1 1

Innehållsförteckning
§ 249 Information från KPA ......................................................................................................................................... 4
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§  251 Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt allmän mark i Sala kommun ................................................ 6

§ 252 Omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar för ny gång- och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen i

Ransta ................................................................................................................................................................ 7

§ 253 Omfördelning av medel inom ram för VA-anslutning Gamla Vattentornet ....................................................... 8

§ 254 Omfördelning av medel inom ram för VA-investeringar för inköp av nederbördsmätare ................................. 9

§ 255 Omfördelning av medel inom ram för VA-investeringar för anläggning av ledningar i Jakobsbergsgatan ....... 10

§ 256 Revidering av reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden ............................................................... 11

§  257 Översyn av checklistor för att säkerställa styrning och ledning av beslut ........................................................ 12

§ 258 Information/övriga frågor ................................................................................................................................ 13

§ 259 Anmälningsärenden ......................................................................................................................................... 15

Utdragsbestyrkande

3(15)
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Information från KPA

INLEDNING

KPA arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till

kommunsektorn i Sverige.

Beredning

Leif Nyberg och Patrik Engström från KPA informerar om bolagets uppdrag och
tjänster.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar
a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

 

Utdragsbestyrkande

4(15)
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§  250

Justerandes  sig.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sils)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  2019/1603

Näringslivsprogram 2020-2024

INLEDNING

Syftet  med näringslivsprogrammet är att bidra till ett bra företagsklimat och

tydliggöra Sala kommuns arbete för näringslivsutveckling. Programmet ska främja

tillväxt i befintliga företag så att flera arbetstillfällen skapas och att hela kommunen

upplevs attraktiv för nyetableringar.

Beredning

Bilaga KS  2019/233/1, missiv
Bilaga KS  2019/233/2, Näringslivsprogram 2022-2024

Tf näringslivschef Annica Åkerblom föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Näringslivsprogram  2022-2024, i enlighet med Bilaga KS  2019/233/2. &

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

&  anta Näringslivsprogram  2022-2024, i enlighet med Bilaga KS  2019/233/2.

Noteras att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

r
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Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6  (15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  2019/813

Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt allmän mark i
Sala kommun

INLEDNING

Förslaget är att taxan ska revideras för att  täcka  kostnader. Taxa för gatu- och

torgplatser samt allmän mark har inte reviderats sedan  2008, eftersom teknisk

service ansett att indexhöjningen inte skulle ge någon högre avkastning.

Förslaget är att taxan höjs med  33%.  Förslaget baseras både på höjning enligt

prisindex kommunal verksamhet samt även enligt en rimlighetsbedömning.

Beredning

Bilaga KS  2019/103/4, protokollsutdrag KS  2019-06-03, §  94
Bilaga KS  2019/103/5, missiv

Bilaga KS  2019/ 103 /6, taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser

Bilaga KS  2019 /103  /  3, nuvarande taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

ag anta taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän mark  i  Sala
kommun, i enlighet med Bilaga KS  2019/103/6,
a_t_t taxan ska gälla från och med den  1  februari  2020, samt

ag taxan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) i februari varje år.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag anta taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän mark i Sala

kommun, i enlighet med Bilaga KS  2019/103/6,
at; taxan ska gälla från och med den 1 februari  2020, samt

att taxan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) i februari varje år.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKO'ITET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  2019/1629

§ 252 Omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar för ny

gång- och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen i Ransta

INLEDNING

Beslut har  fattats  att anlägga en gång— och cykelväg mellan Kumla och Ransta längs

väg 723 efter ett omfattande arbete med Trafikverket och Region Västmanland.

Produktion av denna gång- och cykelväg är planerad 202  2-2023  i Trafikverkets regi.

Samhällstekniska enheten ser därför att det är nödvändigt att även anlägga en gång-

och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen samt del av Stationsvägen för att kunna gå

och cykla säkert längs hela sträckan Ransta-Kumla.

Beredning

Bilaga KS  2019/235/1, missiv

Föredragning av projektsamordnare Andreas Gärdqvist.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 2 500 000 kronor från projekt  3219  Oriongatan/Norrskensgatan till

ny gång-och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen.

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

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  2  500 000 kronor från projekt  3219  Oriongatan/Norrskensgatan till

ny gång-och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen.

I
;?

Utdrag

kommunstyrelsen
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§  253

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr2019/1291

Omfördelning av medel inom ram för VA-anslutning Gamla
Vattentornet

INLEDNING

En bygglovsansökan för ombyggnad av det gamla  vattentornet  till  bostad  har

lämnats  in. Startbesked för marklov har beviljats den 22 augusti  2019.  Området är

inom verksamhetsområdet för kommunalt VA.

De allmänna VA-ledningarna som är kopplade till det gamla vattentornet med
funktion att förse Sala tätort med dricksvatten måste kopplas bort och nya

servisledningar med funktion att förse det kommande bostadshuset måste anläggas.

Beredning

Bilaga KS  2019/236/1, missiv

Föredragning av projektsamordnare Andreas Gärdqvist.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag omfördela medel från konto  3260  omläggning ledningar och saneringar (total

budget 4 000 000 kronor) till aktuellt projekt till en kostnad av 450 000 kronor för

år  2020.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela medel från konto  3260  omläggning ledningar och saneringar (total

budget 4 000 000 kronor) till aktuellt projekt till en kostnad av 450 000 kronor för
år  2020.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019—12-11

Dnr  2019/1632

Omfördelning av medel inom ram för VA-investeringar för inköp
av nederbördsmätare

INLEDNING

Under våren  2019 konstaterade  samhällstekniska enheten att befintliga regnmätare
med tillhörande komponenter som finns på avloppsreningsverket, i Möklinta, i

Ransta och i Västerfärnebo, behöver bytas ut till nya moderna nederbördsmätare.

Beredning

Bilaga KS  2019/237/1, missiv

Föredragning av projektsamordnare Andreas Gärdqvist.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 290 000 kronor från projekt  3261  Omläggning ledningarfd.

samlingskonto VA-sanering till nytt projekt nederbördsmätare.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

v:
(

at_t omfördela 290 000 kronor från projekt  3261  Omläggning ledningarfd.
samlingskonta VA-sanering till nytt projekt nederbördsmätare.

l
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Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN

 

§255

Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  2019/1633

Omfördelning av medel inom ram för VA-investeringar för
anläggning av ledningar i Jakobsbergsgatan

INLEDNING

Samhällstekniska enheten har efter att Detaljplan  2015  /  832  — jakobsbergstan  5

vunnit laga kraft projekterat etapp 1  och  2  för omläggningar av ledningar. De

befintliga va-ledningarna i Iakobsbergsgatan byggdes år  1945  och deras tekniska

livslängd har passerat. Det finns driftstörningar och ledningarna har kapacitetsbrist.

Beredning

Bilaga KS  2019/238/1, missiv

Föredragning av projektsamordnare Andreas Gärdqvist.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt omfördela  1  300 000 kronor från projekt  3261  Omläggning ledningar f.d.
samlingskonto VA-sanering till projekt  3280  jakobsbergsgatan.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag omfördela  1  300 000 kronor från projekt  3261  Omläggning ledningarfd.

samlingskonto VA-sanering till projekt  3280  jakobsbergsgatan.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande l,
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  2019/1590

Revidering av reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden

INLEDNING

Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör den  1  januari 2020 och ingår därefter
som verksamhet i den samlade Hälso—och sjukvårdsförvaltningen. Förändringarna i
reglementet är därmed i huvudsak redaktionella. Förslagen fastställs av respektive

huvudmans fullmäktige

Beredning

Bilaga KS  2019/239/1, protokollsutdrag Regionfullmäktige  2019-11-19, §  138
Bilaga KS  2019/239/2, protokollsutdrag Regionstyrelsen  201-10-29, § 273

Bilaga KS  2019/239/3, reglemente gemensamma hjälpmedelsnämnden

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden i

enlighet med Bilaga KS  2019/239/3, att gälla  2020-01-01—2022-12—31.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag godkänna förslag till reglemente för gemenSamma hjälpmedelsnämnden i

enlighet med Bilaga KS  2019/239/3, att gälla 2020-01-01—2022-12-31.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  2019/1656

Översyn av Checklistor för att säkerställa styrning och ledning av
beslut

INLEDNING

Vård- och omsorgsnämnden fattade den 21 november  2019, § 106, beslut om att

hemställa till kommunstyrelsen att ta fram en checklista för FN:s konvention om

personer med funktionsnedsättning.

En översyn av befintliga checklistor behöver göras för att säkerställa och

effektivisera styrning-och ledning av beslut.

Beredning

Bilaga KS  2019/234/1, missiv

Bilaga KS  2019/234/2, protokollsutdrag VON  2019-11-21, §  106
Bilaga KS  2019/234/3, protokollsutdrag KS 2012-11-08, § 241
Bilaga KS  2019/234/4, protokolls

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att göra en översyn av befintliga checklistor samt se om
FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning kan implementeras i

kommunens styrning- och ledning.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att göra en översyn av befintliga checklistor samt se om

FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning kan implementeras i

kommunens styrning— och ledning.

Utdrag

kommunchef

Utdragsbestyrkande

“r
,)

ä'

9



SALA
KOMMUN

 
Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15)
LEDNINGSUTSKO'I'I'ET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Information /övriga frågor
INLEDNING

Anders Wigelsbo (C) informerar om de oroligheter som varit på Ekebyskolan under
den senaste veckan. Kommunen samverkar med Polisen och resurser har satts in för
att få läget under kontroll.

Camilla Runerås (S) ställer en fråga om den s.k. ”julpengen". Kommunen kan betala
ut en extra summa till de personer som är beviljade försörjningsstöd och har barn.
Runerås vill försäkra sig om att möjligheten fortfarande finns kvar för dem som är i
behov av detta. Ordförande svarar att han inte har några uppgifter om att det inte
ska utbetalas. Han tar med sig frågan till vård-och omsorgsnämndens ordförande.

Kommunjurist jonna Kangas informerar om ärendet kring den kommunala
julgranen. Tjänstepersoner från kommunen och personal från Sala-Heby Energi AB
fick  i uppdrag att såga ner en gran på en villatomti Sala. Uppgifterna kommunen fått
var att båda tomtägarna var överens om att skänka granen till kommunen. Det
visade sig att ägaren till den tomt där granen stått inte gett sin tillåtelse.
En ekonomisk uppgörelse är nådd mellan Sala kommun och tomtägaren. Skriftliga
rutiner arbetas fram för hur hanteringen av kommunal julgran ska skötas
fortsättningsvis.

Glenn Andersson [S) lyfter frågan om vem som kan bära ansvaret för att kommunen
fått information om att ta ner den aktuella granen?

Yrkanden

Glenn Andersson (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar
ät uppdra till kommunchef att undersöka möjligheten till regress i ärendet om
kommunal julgran.

Camilla Runerås (S) framför att Sala kommuns verksamheter har många olika
Facebook—konton. Hon påpekar att Samhällsbyggnadskontorets bevakning på
Facebook fått en koncentration på kommunalrådet Anders Wigelsbo. Runerås ställer
frågan om det är tänkt att kontorets Facebook-konto ska vara en marknadsföring av
Anders Wigelsbo? Ordföranden svarar att han inte uppmärksammat detta och att
det kan vara bra med en översyn av hur kommunens olika Facebook-konton
används.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att uppdra till kommunchef att säkerställa att relevant information finns på
kommunens Facebook-konton och att riktlinjer är aktuella och efterföljs.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna,

a_tt uppdra till kommunchefatt undersöka möjligheten till regress i ärendet om
kommunal julgran, samt

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

forts § 258

att uppdra till kommunchef att säkerställa att relevant information finns på

kommunens Facebook-konton och att riktlinjer är aktuella och efterföljs

 

Utdrag

kommunchef

Utdragsbestyrkande

i



SALA
KOMMUN

 
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2019/240/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

15(15)
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