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Glenn Andersson (S) § 19-27
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Niklas Ulfvebrand, projektledare Sala Silvergruva AB
Ingrid Strandman, socialchef
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Michael Nilsson, utredningsingenjör

Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare

Christer Ekman, Måns Ols Sällskapet

Håkan Svärd, Måns Ols Sällskapet

Åke Johansson, Sala Blåsorkester

Kjell-Ove Jacobsson, plan- och utvecklingschef

Björn Danneby, markingenjör

Susanne Pettersson, mältidschef

Anton Sjöberg, verksamhetsutvecklare

Åsa Eriksson, fastighetschef

Tommy Jansson, räddningschef

Annica Åkerblom, näringslivschef
Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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§  19 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lyfta ut följande punkt från föredragningslistan

punkt 4, Information om trafik— och cykelåtgärder  i  Ransta  2020.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL * 5 (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02—19

Dnr 2020/4

Information om jämställdhetsintegrering

INLEDNING

Torbjörn Messing från Länsstyrelsen  i  Västmanlands län informerar om

jämställdhetsintegrering.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att återkomma till ledningsutskottet med en redovisning

kring handlingsplanen för CEMR:s jämställdhetsdeklaration senast till

ledningsutskottets sammanträde i juni 2020.

Proposition

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

Ordförande ställer Erik Hamrins (M) yrkande mot avslag och finner Erik Hamrins

(M) yrkandet bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna, samt

a_tt uppdra till kommunchef att återkomma till ledningsutskottet med en redovisning

kring handlingsplanen för CEMR:s jämställdhetsdeklaration senast till

ledningsutskottets sammanträde i juni 2020.

Utdrag

Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/268

Begäran om kommunal borgen Sala Silvergruva AB

INLEDNING

Sala Silvergruva AB begär  utökad  borgensram.

Beredning

Bilaga KS 2020/14/1, ansökan från Sala Silvergruva AB, 2020-02-11

Jennie Hesslöw, vd Sala Silvergruva AB, Håkan Matz, styrelseordförande Sala

Silvergruva AB och Niklas Ulfvebrand, projektledare, informerar.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bevilja Sala Silvergruva AB utökad kommunal borgensram till totalt 32 miljoner

kronor.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bevilja Sala Silvergruva AB utökad kommunal borgensram till totalt 32 miljoner
kronor.

Utdrag .

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

&
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 7  (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr 2020/81

Förslag till Avgifter inom hemtjänsten 2020-2022

INLEDNING

En höjning av avgifter för hemtjänst, omvårdnad, mat och trygghetslarm behöver

göras. '

Beredning

Bilaga KS 2020/15/1, protokollsutdrag von, § 118, 2019-12-17

Bilaga KS 2020/15/2, förslag till Avgifter inom hemtjänsten 2020 — 2022

Bilaga KS 2020/15/1, missiv från vård och omsorg, 2020-02-12

Föredragning av verksamhetschef Åsa Sahlberg och socialchef Ingrid Strandman.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa avgifter inom vård och omsorg för 2020 i enlighet med förslag 2, bilaga

KS 2020/15/2,

a_tt indexreglera avgiften med konsumentprisindex per oktober varje månad med

basindex oktober 2019, samt

att taxan ska gälla från och med den  1  april 2020.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa avgifter inom vård och omsorg för 2020 i enlighet med förslag 1, bilaga

KS 2020/15/2,

a_tt indexreglera avgiften med konsumentprisindex per oktober varje månad med

basindex oktober 2019, samt

a_tt taxan ska gälla från och med den  1  april 2020.

Proposition

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Ulrika Spårebos (S) yrkande och finner

sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa avgifter inom vård och omsorg för 2020 i enlighet med förslag 2, bilaga

KS 2020/15/2,

a_tt indexreglera avgiften med konsumentprisindex per oktober varje månad med

basindex oktober 2019, samt

a_tt taxan ska gälla från och med den  1  april 2020.

Utdragsbestyrkande
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Forts  §  22

Reservationer

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

Spårebos (S) yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/265

§  23 Information om regressrätt angående Sala kommuns julgran

INLEDNING

På ledningsutskottets sammanträde den 11 december 2019, § 258, fick

kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten till regress i ärendet.

Kommunjuristen har anlitat utomstående juridisk expertis för en utredning som

redovisas vid dagens sammanträde.

Beredning

Bilaga KS  2020/27/1, yttrande från kommunchef, 2019-12—16

Bilaga KS 2020/ 27/ 2, utredning beträffande ärendet om kommunal julgran från

Zedendahl advokatbyrå, 2020-02-02

Föredragning av kommunjurist jonna Kangas.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdrag

Kommunchef

Kommunjurist

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—02—19

Dnr  2019/601

Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun

INLEDNING
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade24 april 2019, §  81, att uppdra till

Samhällstekniska enheten att under  2019  utreda en strategi för hur framtidens

dricksvattenförsörjning i Sala kommun ska bli långsiktigt hållbar. Syftet med den

utredning som Samhällstekniska kontoret genomfört är att utifrån tidigare

genomförda utredningar om grundvattentäkterna i Sala kommun i kombination med

nya möjligheter för dricksvattenproduktion eller utbyten med närliggande

kommuner, belysa möjliga alternativ för en framtida dricksvattenförsörjning både

kortsiktigt och långsiktigt. Utredningen ska utgå från förutsättningar i pågående VA—

plan, Översiktsplan och Regional vattenförsörjningsplan samt att den ska stödja Sala

kommuns vision.

Beredning

Bilaga KS 2020/16/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret, 2020—02-03

Bilaga KS  2020/16/2, utredning Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun

Föredragning av driftingenjör Mikael Viktorsson

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anta rapporten Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun i enlighet

med bilaga KS 2020/16/2.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos yrkande med tillägg

a_tt ledningsutskottet ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda hur

naturgivna förutsättningar kan förstärkas för att förbättra grundvattenbildning vid

kommunens vattentäkter, detta genom att kartlägga platser för våtmarker eller

andra flödesbegränsade åtgärder och hur extern finansiering kan hittas.

Sture Johansson (C) yrkar bifall till Ulrika Spårebos tilläggsyrkande.

Proposition

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

Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner Ulrika

Spårebos yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta rapporten Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun i enlighet

med bilaga KS 2020/16/2,
samt att för egen del besluta

att ledningsutskottet ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda hur

naturgivna förutsättningar kan förstärkas för att förbättra grundvattenbildning vid

Utdragsbestyrkande
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Forts § 24

kommunens  vattentäkter, detta genom att kartlägga platser för våtmarker eller
andra flödesbegränsade åtgärder och hur extern finansiering kan hittas.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign UtdragsbestyrkandeÖM
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (32>

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/262

Avverkning av riskträd på dammvallar inom program Gruvans

vattensystem

INLEDNING

En konsekvensutredning genomfördes  2017  som konstaterar  stora  risker  i  händelse

av  dammbrott  i Krondammen, sträckan mellan Måns Olsvägen och Skuggan.

Riskbedömningar som genomförts av Sven Knutsson  2018  konstaterar i likhet med

Vattenfall Hydropower 1996 och KTH/SLU  2008, att träd på dammvallskrön och

sluttning utgör betydande risk dels genom grova rötter som kan ge anvisningar för

inre läckage och dels i händelse av storm då rotvältor riskera riva upp dammvallen

och leda till dammbrott. Med bakgrund av dessa risker måste helst samtliga träd

eller åtminstone träd med diameter över 10 centimeter avlägsnas.

Beredning

Bilaga KS  2020/17/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret, 2020-02-11

Bilaga KS  2020/17/2, skötselplan gällande dammvallarna vid Måns Ols, 2019-11—13

Föredragning av utredningsingenjör Michael Nilsson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt avverka riskträd på dammvallarna längs sträckan Folkets park och Skuggan, att

omfördela 670 000 kr, inom ramen för budgeterade investeringar inom Gruvans

Vattensystem  2020  till projekt  3290  Riskträd Dammvallar samt

&  omfördela 310 000 kr från projekt  3656  Rep Griesbach  2020  till projekt  3290

Riskträd Dammvallar.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

Proposition

Ordföranden ställer sitt yrkande mot Ulrika Spårebos (S) yrkande och finner sitt

eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt avverka riskträd på dammvallarna längs sträckan Folkets park och Skuggan,

a_tt omfördela 670 000 kr, inom ramen för budgeterade investeringar inom Gruvans

Vattensystem  2020  till projekt  3290  Riskträd Dammvallar samt

a_tt omfördela 310 000 kr från projekt  3656  Rep Griesbach  2020  till projekt  3290

Riskträd Dammvallar.

Utdragsbestyrkande
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Forts  §  25

Reservationer

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

Spårebos (S) yrkande.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, Mikael Nilsson

Ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (32)

LEDNINGSUTSKO'I'I'ET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/316

Skötselplan gällande dammvallarna vid Måns-Ols

INLEDNING

En konsekvensutredning kring Sala Silvergruvas vattensystem visar att rotklumpar  i

dammvallen och  träd  på och  i  omedelbar anslutning till dammvall riskerar att leda

till dammbrott. Ansvaret vilar på ägaren, det vill säga Sala kommun. Därför behöver

dammvallarna vid Långforsen och vidare till Mellandammen skötas för att undvika

ett sådant scenario. Samtidigt ska andra värden i området beaktas då dammvallar

går igenom ett Natura 2000-område, dammvallarna är ett riksintresse för

kulturmiljövård och området är en del av ett viktigt rekreationsområde för

kommuninvånarna.

Beredning

Föredragning av trädgårdsmästare Kristin Hedman

Christer Ekman och Håkan Svärd, från Måns Ols-sällskapet är inbjudna.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna,

a_tt uppdra till Samhällstekniska enheten att, i samverkan med berörda intressenter

inklusive Länsstyrelsen i Västmanlands län, upprätta en förnyad gestaltnings-och

skötselplan gällande dammvallarna vid Måns-Ols, samt

a_tt planen återrapporteras på ledningsutskottets sammanträde i september 2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna,

a_tt uppdra till Samhällstekniska enheten att, i samverkan med berörda intressenter

inklusive Länsstyrelsen i Västmanlands län, upprätta en förnyad gestaltnings-och

skötselplan gällande dammvallarna vid Måns-Ols, samt

a_tt planen återrapporteras på ledningsutskottets sammanträde i september 2020.

 

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, samhällstekniska enheten

Måns Ols—sällskapet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (32)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr2020/266

Stöd till Sala  Blåsorkester

INLEDNING

Sala Blåsorkester har under  många  år fått stöd av  personal  anställd vid Kulturskolan
för att kunna genomföra sina stora publika spelningar.  I  och med de

besparingsåtgärder som vidtogs under 2019 försvann Kulturskolans möjlighet att

bistå med detta stöd, som består av arbetstid för anställd personal. Konsekvensen av
detta blev att Sala Blåsorkester aviserade att de inte längre kunde fortsätta med sin
verksamhet i samma utsträckning som tidigare. För att säkerställa att musiklivet i

Sala ska utvecklas behöver delar av det stöd som Kulturskolan tidigare givit i form

av arbetstid återinföras.

Beredning

Bilaga KS 2020/19/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2020-02-11

Åke Johansson, Sala Blåsorkester informerar om verksamheten.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anslå 110 000  kronor  till Skolnämnden för att finansiera Kulturskolans stöd till

Sala Blåsorkester, att tas ur förfogandet.

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

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 110 000 kronor till Skolnämnden för att finansiera Kulturskolans stöd till

Sala Blåsorkester, att tas ur förfogandet.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02—19

Dnr  2020/255

Startbesked för  Årliga  parkprojekt 2020

INLEDNING

Under  investerin'gsprogrammets parkprogram finns posten "årliga parkprojekt".

Denna innefattar  underprojekt som rör lekplatser och parker med fokus på trygghet,

säkerhet, tillgänglighet och attraktivitet. [ år finns 500 000 kr avsatta mot tidigare  2

000 000 kr i projektet. Därför blir projekten färre och mindre i år med fokus på att

färdigställa det som gjordes under  2019.

Beredning

Bilaga KS  2020 /18/ 1, missiv från samhällsbyggnadskontoret, 2020-02-11

Föredragning av stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ät starta årliga parkprojekt till en total kostnad av 500 000 kr för år  2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt starta årliga parkprojekt till en total kostnad av 500 000 kr för år  2020.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr 2020/4

Information om åtgärder för parkeringsmöjligheter Vid Sala
station  2020

INLEDNING

Plan- och utvecklingschef Kjell-Ove  Jacobsson  informerar om  åtgärder  för

parkeringsmöjligheter vid Sala  station 2020.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

17  (32)
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Justerandes  sign

CW

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 18 (32)

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/256

Markanvisningsavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB

INLEDNING

Sala kommun har som vision att växa till 25 000 innevånare till stadens 400 års

jubileum. För att nå  detta  mål arbetar Plan-och utvecklingsenheten med att ta fram

mark-och detaljplaner för  attraktiva  områden till bostadsbebyggelse.

Med markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Boklok Mark och Exploatering

AB möjliggörs byggnation av lägenheter och parhus på fastigheter i stadsdelen

N  orrängen.

Beredning

Bilaga KS 2020/20/1, missiv från plan- och utvecklingsenheten, 2020—02-11
Bilaga KS 2020/20/2, förslag på markanvisningsavtal

Bilaga KS 2020/20/3, exploateringskalkyl BoKlok

Reviderad Bilaga KS 2020/20/ 3, exploateringskalkyl BoKlok

Föredragning av plan- och utvecklingschef Kjell-Ove Jacobsson och

markingenjör Björn Danneby.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslag på markanvisningsavtal mellan Sala Kommun och BoKlok Mark

och Exploatering AB, i enlighet med bilaga, samt

ag uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att teckna markanvisningsavtal gällande

del av fastigheterna Kristina  4:210  och Kristina 4:6 med Boklok Mark och

Exploatering AB.

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

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

att ledningsutskottet beslutar

au tills dess att ärendet beslutas i kommunstyrelsen, ta in extern expertis som

granskar avtalet, med de risker och fördelar som avtalet innebär för Sala kommun.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.15.15-15.20

Proposition

Ordföranden ställer sitt huvudyrkande mot avslag och finner sitt huvudyrkande

bifallet.

Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner

tilläggsyrkandet avslaget.

Utdragsbestyrkande



__ SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 19 ‘32)
SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-02-19

Forts  § 30

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslag på markanvisningsavtal mellan Sala Kommun och BoKlok Mark

och Exploatering AB, i enlighet med bilaga, samt

a_tt uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att teckna markanvisningsavtal gällande

del av fastigheterna Kristina 4:210och Kristina 4:6 med Boklok Mark och

Exploatering AB.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S) och Camilla Runerås (S) reserverar  sig till förmån för Ulrika

Spårebos (S) tilläggsyrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Juster des sign Utdragsbestyrkande
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§31

Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (32)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr 2020/221

Godkännande om uppgörelse mellan Sala kommun och

Salabostäder AB

INLEDNING

Vid en genomgång av icke genomförda detaljplaner framkom att mark inom Kristina

4:5 borde tillhöra fastigheterna Aftern 7 samt Sligen 1, vilka ägs av Salabostäder AB.

Under diskussioner med Salabostäder gällande denna reglering har ett flertal andra

ouppklarade ärenden framkommit.

Plan-och utvecklingsenheten har arbetat fram ett förslag till reglering av

ouppklarade mellanhavanden gentemot Salabostäder AB.

Beredning

Bilaga KS 2020/21/1, missiv från plan- och utvecklingsenheten, 2020-02-11

Bilaga KS  2020  /2 1/2, sammanställning reglering med Salabostäder AB

Föredragning av plan- och utvecklingschef Kjell—Ove Jacobsson och

markingenjör Björn Danneby.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna föreslagen reglering i enlighet med bilaga KS 2020 /21 /2 samt,

a_tt avtal undertecknas av chef för plan— och utvecklingsenheten.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

a_tt godkänna föreslagen reglering i enlighet med bilaga KS  2020/21/2  samt,

ag avtal undertecknas av chef för plan- och utvecklingsenheten.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN

§32

Justerandes  sign

CW

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 21 (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/279

Taxaför måltidspriser  — indexreglering

INLEDNING

Enligt kommunstyrelsens beslut den  3  juni  2019, § 87, ska lokal—och matkostnader

fastställas i budgetprocessen senast mars innan gällande budgetår.

Kommunfullmäktige antog den 16 december  2019, §  143 Taxa för Måltidspriser, att

gälla från och med den  1  januari  2020.  Inför  2021  ska en önskad indexering av

mältidspriser ske och kommunfullmäktige har inte uppdragit till kommunstyrelsen

att indexreglera nämnd taxa.

Beredning

Bilaga KS  2020/22/1, missiv från måltidsenheten, 2020-02—12

Föredragning av måltidschef Susanne Pettersson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att indexreglera Taxa för måltidspriser enligt PKV

(Prisindex för kommunal verksamhet) i mars månad varje år.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag uppdra till kommunstyrelsen att indexreglera Taxa för måltidspriser enligt PKV

(Prisindex för kommunal verksamhet) i mars månad varje år.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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-§ 33

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/252

Klimatlåda 2020

INLEDNING

Som en aktivitet för att  ytterligare  minska serveringssvinnet önskar Måltidsenheten

införa en "Klimatklåda" under 2020. Avesta och Karlstad är kommuner som har

genomfört detta under senare delen av  2019  med ett mycket gott resultat.

En "Klimatlåda" innebär att anställda i Sala kommun, efter att lunchserveringen har

avslutats, kan ta med en egen matlåda och köpa den överblivna mat som inte kan

återtas i Måltidsenhetens ordinarie verksamhet. Kostnad för en normalstor matlåda

föreslås vara 30 kronor.

Beredning

Bilaga KS  2020/23/1, missiv från måltidsenheten, 2020-02—11

Föredragning av måltidschef Susanne Pettersson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Måltidsenheten att införa "Klimatlåda" under  2020, i enlighet med

beskrivning 1 Bilaga KS 2020/23/1.

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

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till Måltidsenheten att införa "Klimatlåda" under  2020, i enlighet med

beskrivning i Bilaga KS 2020/23/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§34

Justerandes  sign

CW

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 23 (32)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02—19

Dnr  2020/253

Kvalitetsmetod Måltid

INLEDNING

Måltidsenheten  i  Sala kommun arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete och

ständiga förbättringar. Den mat som tillagas samt tillbehör smakas i dagsläget av

komponentvis. Idag saknas ett strukturerat arbetssätt för bedömning av den

tillagade måltiden i sin helhet utifrån samma förutsättningar som våra gäster då det

gäller exempelvis varmhållningstid.

Målsättningen med införande av metoden är att få en direkt bedömning av en

komplett måltid i sin helhet, serverad på tallrik, för den måltidspersonal som

tillagar och serverar dagens lunchmåltid. Bedömning kommer att ske genom ett

formulär som fylls i av medarbetarna efter avslutad måltid. Införandet blir en

frivillig daglig arbetsuppgift för personal inom Måltidsenheten och skulle innebära

ett måltidsavdrag om 200 kronor per månad.

Beredning

Bilaga KS 2020/24/1, missiv från måltidsenheten, 2020—02—11
Bilaga KS  2020/24/2, Kvalitetsformulär Måltid

Föredragning av måltidschef Susanne Pettersson

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till Måltidsenheten att införa Kvalitetsmetod Måltid under 2020,i

enlighet med Bilaga KS 2020/24/2.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

at_t ärendet avslås.

Proposition

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Ulrika Spårebos (S) yrkande och finner

sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till Måltidsenheten att införa Kvalitetsmetod Måltid under  2020, i

enlighet med Bilaga KS 2020/24/2.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S) och Camilla Runerås (S) reserverar sig till förmån för Ulrika

Spårebos (S) yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

l
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Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  . 24 (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—02-19

Dnr 2019/599

Redovisning av Samhällsbyggnadskontorets översyn av

verksamheten  -  eventuell effektivisering genom

konkurrensutsättning

INLEDNING

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en översyn som har sin bakgrund i beslut

fattat på kommunstyrelsens ledningsutskott den 25 juni  2019.  Uppdraget enligt

beslut är att utreda förutsättningar för konkurrensutsättning enligt

handlingsprogram i kommunens Policy för konkurrensutsättning av kommunal

verksamhet, utredning om Centralförrådet kan avvecklas och förbereda försäljning

av icke strategiska skogsskiften.

Beredning

Bilaga KS 2019/131/4, vidare utredning av förutsättningar för

konkurrensutsättning inom samhällsbyggnadskontoret, 2020-02-10

Bilaga KS  2019/131/5, yttrande från Kommunal bergslagen, 2020-02-17

Föredragning av verksamhetsutvecklare Anton Sjöberg.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  uppdra till kommunchefen att avveckla centralförrådet, och därmed föra över

ansvaret för fordon och maskiner till de brukande verksamheterna, samt

ag konkurrensutsätta vinterväghållningen i sin helhet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

at; uppdra till kommunchefen att avveckla centralförrådet, och därmed föra över

ansvaret för fordon och maskiner till de brukande verksamheterna, samt

a_tt konkurrensutsätta vinterväghållningen i sin helhet.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—02-19

Dnr  2020/264

Förslag till lokaler till försäljning

INLEDNING

Fastighetsenheten har i uppdrag från kommunstyrelsens ledningsutskott den 30

oktober  2018, att redovisa vilka lokaler som skulle kunna avvecklas, försäljas eller

uthyras.

Beredning

Bilaga  2020/25/1, missiv från fastighetsenheten, 2020—01-23

Föredragning av fastighetschef Åsa Eriksson

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att genomföra försäljning av

fastigheterna Möklinta Prästgård  1:47, Åsgården och Silvergruvan  1:1,

Mellandammen samt de  4  bostadsrättslägenheterna på Hattmakaren  1:5,

Trädgårdsgatan 16 A och C, Trädgårdsgatan 18 A och C.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att genomföra försäljning av

fastigheterna Möklinta Prästgård  1:47, Äsgärden och Silvergruvan  1:1,

Mellandammen samt de  4  bostadsrättslägenheterna pä Hattmakaren  1:5,

Trädgårdsgatan 16 A och C, Trädgårdsgatan 18 A och C.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten

Samhällsbyggnadskontoret, plan— och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr 2020 /2 63

Startbesked för Åkraskolan

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober  2019  att påbörja arbetet med att bygga

en ny Äkraskola i enlighet med alternativ 2 i Åkrautredningen samt att bygga en ny

skola på Åkraskolans markområde. Nya Åkraskolan kommer att byggas som ett

samverkansprojekt det vill säga partnering.

Beredning

Bilaga KS  2020/26/1, missiv från fastighetsenheten, 2020-02-05

Föredragning av fastighetschef Åsa Eriksson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för projektering av nya Åkraskolan.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för projektering av nya Åkraskolan.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN

§38

Justerandes  sign

M

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2019/1342

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2022

INLEDNING

Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, framgår att handlingsprogrammet

ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod, 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 som

har varit på remiss hos berörda myndigheter.

Beredning

Reviderad Bilaga KS  2019/207/1, missiv från Räddningstjänsten, 2019-02-11

Reviderad Bilaga KS  2019/207/2, handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala

kommun 2020-2022

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

Sala och Heby kommun

Föredragning av räddningschefTommy Jansson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun 2020-2022 i

enlighet med reviderad Bilaga KS  2019/207/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun 2020-2022 i

enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/207/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

(Dif

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (32)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02—19

Dnr 2019/1603

Näringslivsprogram Sala kommun  2020-2026

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. Salas attraktivitet ska också skapa inflyttning.

Beredning

Reviderad Bilaga KS  2019/233/1, missiv frän näringslivsenheten, 2020-02-11

Reviderad Bilaga KS  2019/233/2, Näringslivsprogram  2020 — 2026

Bilaga KS  2019/233/3, yrkande från Ulrika Spårebo

Föredragning av näringslivschef Annica Åkerblom.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Näringslivsprogram 2020—2026 i enlighet med reviderad Bilaga KS

2019 /233  /  2.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

'  a_tt Näringslivsprogram 2020-2026 kompletteras med syfte och mål i enlighet med

Bilaga KS  2019/233/3.

Proposition

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande

bifallet.

Ordföranden ställer Ulrika Spärebos (S) yrkande mot avslag och finner Ulrika

Spårebos (S) yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta Näringslivsprogram  2020-2026  i enlighet med reviderad Bilaga KS

2019 /233 /2,

samt att för egen del besluta

a_tt Näringslivsprogram 2020-2026 kompletteras med syfte och mål i enlighet med

Bilaga KS  2019/233/3.

Utdrag

Näringslivschef Annica Åkerblom

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

@u/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/123

Ansökan om medgivande att omfördela redan beviljat

investeringsstöd, Ransta IK

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober  2017  om extra investeringsbidrag till

föreningar och samlingslokaler, där Ransta IK beviljades bidrag om 250 000 kronor

för belysning, hockeyrink och maskinförråd.

En skrivelse har inkommit från Ransta IK där föreningen önskar omfördela

resterande, ej utnyttjade medel för att kunna investera i ett mera energisnålt

uppvärmningssystem. Den summa som inte är förbrukad är 101 373 kronor.

Beredning

Bilaga KS  2020/28/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2020-02-11

Bilaga KS  2020/28/2, ansökan från Ransta IK, 2020-01-13

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bifalla Ransta IK:s hemställan om att använda beslutat investeringsstöd till

energieffektiviserande åtgärder.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

Ät bifalla Ransta IKs hemställan om att använda beslutat investeringsstöd till

energieffektiviserande åtgärder.

Utdrag

Ransta IK

Utdragsbestyrkande
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Justerandes signW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL so (32)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—02-19

Dnr  2020/219

Val av ombud till  stämma  för Coompanion Västmanland 2020

INLEDNING

Coompanion Västmanland avser att genomföra sin ordinarie årsstämma den 23

april  2020.  Medlemmar ombeds att utse ombud till stämman.

Beredning

Bilaga KS  2020/29/1, inbjudan, 2020-02-04

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt utse Erik Hamrin (M) till ombud Vid stämma för Coompanion Västmanland den

23 april  2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt utse Erik Hamrin (M) till ombud vid stämma för Coompanion Västmanland den

23 apri12020.

Utdrag

Coompanion Västmanland

Erik Hamrin

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ' 31 (32)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Dnr  2020/4

Information

INLEDNING

Anders Wigelsbo (C) informerar om handläggningen av ärendet om en planerad

komposteringsanläggning vid sjön Storljusen i Sala kommun.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020—02-19

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2020/30/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Dnr 2020/4

32  (32)

 !.


