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Sammanträdesdatum

2020-04-22

Anders Wigelsbo  [C], ordförande

Sture  Johansson  (C)

Erik Hamrin (M), vice  ordförande

Ulrika Spårebo [S)

Camilla Runerås [S] ersätter Glenn Andersson [S]

Elisabet  Pettersson [C]

Hanna  Westman [S BA)
Magnus Edman  [SD]

Viktor Kärvinge [SJ

Magnus Holm  [KD]
Johanna Ritvadotter (V]

Anna Cedervång, controller

Inger Lindström, tf ekonomichef

ingrid Strandman, socialchef

Fredrik Miklaheim, verksamhetscontroller

Henric Sjöblom, biträdande skolchef

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Jasmina Trokic, planarkitekt

Mikael Viktorsson, VA-ingenjör

Kjell-Ove Jacobsson, plan-och utvecklingschef

Åsa Eriksson, fastighetschef

Roger Nilsson, kultur —och fritidschef

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestvrka nde
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

rl
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§  62 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet  beslutar

a_tt lägga till följande punkt till föredragningslistan

.  Rondell  vid Fridhem

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

CW
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Justerandes  sign

[liv

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LE DNINGSUTSKOTFET

Sammanlrädesdatum

2020-04-22

Uppföljning av kommunens  verksamhet  och ekonomi

INLEDNING

Månadsuppfölj ning, mars  2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/64/1, rapport  månadsuppföljning mars  2020

Controller  Anna Cedervång föredrar  ärendet.

Yrkanden

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

sus)

Dnr  2020/597

Noteras att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-04-22

Dnr 2020/668

§  64 Resultat av KKiK (kommunens kvalitet i korthet)

INLEDNING

Kommunens  Kvalitet  i  Korthet [KKi är ett nationellt nätverk som pågått sedan
2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom

att årligen ta fram och jämföra resultat med varandra för att utveckla kvaliteten på

tjänsterna. Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en

arena för att och utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen.

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett knnskapsmaterial

som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med

medborgarna.

Beredning

Controller Anna Cedervång föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

it; lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde

[2w
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Sammanträdesdatum

2020—04—22

Dnr  2020/375

Redovisning av utredningsuppdrag av borgensavgift för

Salabostäder AB

INLEDNING

Salabostäder AB inkom i mars 2020med en skrivelse  angående  borgensavgift.

Denna  behandlades på Kommunstyrelsens ledningsutskott den 23 mars  2020, §  53.

Ekonomichefen fick i uppdrag att utreda nivåer för samtliga av Sala kommuns

kommunala bolag och att redovisa resultat på ledningsutskottets sammanträde i

april  2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/37/1, missiv

Bilaga KS  2020/37/2, skrivelse från Salabostäder

Bilaga KS  2020/37/3, ledningsutskottets beslut  2020—03-23, §  53

Bilaga KS  2020/37/4. skrivelse från ekonomichef

Föredragning av tf ekonomichef Inger Lindström.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att Iedningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till ekonomikontoret att ta fram en modell för att årligen bedöma nivån

för varje kommunalt bolags borgensavgift utifrån marknadsmässiga villkor.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

it]; uppdra till ekonomikontoret att ta fram en modell för att årligen bedöma nivån

för varje kommunalt bolags borgensavgift utifrån marknadsmässiga villkor.

Utdrag

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-04-22

Dnr 2020/179

§  66 Strukturbild Sala —Sala  kommuns underlag till nästkommande
länstransportplan för Västmanlands län

INLEDNING

Som en del i sitt regionala utvecklingsansvar har Region Västmanland ansvar att

varje mandatperiod göra en översyn av länets trafikförsörjningsprogram.

Till dess att regeringen lämnar besked om en ny planeringsmngång kommer att ske

inför 2022, fortgår arbetet med att ta fram underlag för en ny länstransportplan.

Beredning

Bilaga KS 2020/63/1, begäran av underlag för kommande

trafikförsörjningsprogram och länstransportplan för Västmanlands län

Bilaga KS 2020/63/2, missiv

Bilaga KS 2020/63/3, strukturbild Sala  — Sala kommuns underlag till kommande

Länstransportplan Västmanlands län

Föredragning av planarkitekt ]asmina Trokic.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att med revideringar efter genomförd workshop för Översiktsplan den 23 april

2020, godkänna inspel Strukturbild Sala till länstransportplanen, i enlighet med

Bilaga KS 2020/63/3.

BESLUT

Ledningsutsko ttet beslutar

att, med revideringar efter genomförd workshop för Översiktsplan den 23 april
2020, godkänna inspel Strukturbild Sala till länstransportplanen, i enlighet med

Bilaga KS 2020/63/3.

 

Utdrag

Plan- och utvecklingSenheten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

än
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-04-22

Dnr 2020/4

§ 67 Information  om kommungemensamt vattenförsörjningsprojekt
tillsammans  med  Mälarenergi  AB.

INLEDNING

Information om pågående utredning om kmnmungemensamt

vattenförsörjningsprojekt med Mälarenergi AB.

Beredning

Föredragning av KIA-ingenjör Mikael Viktorsson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

!

ll,

Justerandes? Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2020/579

Startbesked för  överbyggnad  av Knipkällans reservvattentäkter,
Viggbo/Nötmarken inom KIA—programmet

INLEDNING

Projektets syfte är att höja både säkerheten och arbetsmiljön vid Sala kommuns

reservtäkt till vattenverket Knipkällan som förser bland annat Sala tätort med

dricksvatten.

Beredning

Bilaga KS 2020/57/1, missiv

Föredragning av VA-ingenjör Mikael Viktorsson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att bevilja startbesked för att påbörja arbetet med överbyggnad av Knipkällans

reservvattentäkter.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för att påbörja arbetet med överbyggnad av Knipkällans

reservvattentäkter.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Dnr 2020/580

Startbesked för skalskydd för  kommunens  vatten- och
reningsverk

INLEDNING

Projektets syfte är att höja den  fysiska  säkerheten på kommunens vatten- och

reningsverk på grund av den ändrade hotbilden  i  samhället. En ökad säkerhet ska

skydda konsumenterna och göra dricksvattnet säkrare genom att tillträde för

obehöriga till kommunens vatten- och reningsverk ytterligare försvåras.

Beredning

Bilaga KS 2020/58/, missiv

Föredragning av VA-ingenjör Mikael Viktorsson

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för att påbörja arbetet med skalskydd för kommunens vatten-

och reningsverk.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för att påbörja arbetet med skalskydd för kommunens vatten—

och reningsverk.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

(till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(18l

LEDNlNGSUTSKOTTET

Samma nträdesd atum

2020—04—22

Dnr 2020/581

Startbesked Omstartstation Coop

INLEDNING

Återvinningscontainers placerade på KV. Löparen på pendlarparkeringen vid  Coop

har  tidigare  stått i skymundan.  I  samband med att en ny vårdcentral  byggts  är

containrarna nu malplacerade och skämmer helheten.

Beredning

Bilaga KS 2020/59/1, missiv

Bilaga KS 2020/59/2, kostnadsberäkningar

Bilaga KS 2020/59/3, karta

Föredragning av plan- och utvecklingschef Kjell-Ove Jacobsson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för att bereda yta vid Kungsgatan]Bergslagsgatan för flytt av

återvinningscentraler från pendlarparkeringen vid Kv. Löparen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att bevilja startbesked för att bereda yta vid Kungsgatan/Bergslagsgatan för flytt av

återvinningscentraler från pendlarparkeringen vid Kv. Löparen.
 

Utdrag

Plan- och utvecklingsenheten

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

bild

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13l18l

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Dnr2020/4

Rondell vid Fridhem

INLEDNING

Ulrika Spårebo [S] ställer en fråga med anledning av Trafikverkets yttrande

angående planerna för en rondell vid Fridhem.

Ulrika Spårebo (S) önskar få svar på hur yttrandet ska behandlas och hur Sala

kommun ska agera?

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt kommunstyrelsens ordförande utarbetar ett yttrande till Trafikverket som

behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj 2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

&  kommunstyrelsens ordförande utarbetar ett yttrande till Tra tikverket som

behandlas på Komnuinstyrelsens sammanträde den 6 maj 2020.

Utdrag

Kommuns tyrelsen

Utdragsbestvrkande
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Justerandes  sign

Gått/f

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Dnr  2020/582

Startbesked för upphandling och  projektering LSS gruppbostäder

INLEDNING

Vård- och  omsorgsnämnden  beslutade 21 maj 2019  att göra en beställning hos

kommunstyrelsen av tre gruppbostäder om sex lägenheter per gruppbostad i syfte

att möta framtidens behov av gruppbostäder.

Fastighetsenheten har nu av Plan-och utvecklingsenheten tilldelats, en för

ändamålet, byggbar tomt på Videgatan, där den första gruppbostaden är tänkt att

uppföras.

Beredning

Bilaga KS 2020/60/1, missiv

Föredragning av fastighetschefÄsa Eriksson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

&  bevilja startbesked för upphandling och projektering av tre LSS gruppbostäder.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

 att bevilja startbesked för upphandling och projektering av tre LSS gruppbostäder..

U {drag

Fastighetsenheten

Vård- och omsorgsnämnden

Utdragsbestvrkande
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Dnr 2020/295

§ 73 Återrapportering av status för verkställandet av bifallna motioner
och medborgarförslag

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 202 0, § 62 att ge kommunchefen  i  uppdrag

att redovisa status för verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag på

ledningsutskottets sammanträde i april 2020.

Beredning
Bilaga KS 2020/40/3, redovisning av status för verkställandet av bifallna motioner

och medborgarförslag

KommunchefDaniel Holmvin och kultur- och fritidschefRoger Nilsson föredrar

ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga redovisningen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

OW
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Dnr 2020/512

Ansökan från BRIS, Barnens rätti  samhället

INLEDNING

BRIS, Barnens rätti samhället, region Mitt har inkommit med en ansökan om 49 000

kronor  i  bidrag för år 2020.

Beredning

Bilaga KS 2020/61/1, ansökan från BRIS

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt avslå ansökan från BRIS, Barnens rätt i samhället,

samt att för egen del besluta

ag uppdra till kommunchefen att rapportera till Krisledningsnämuden hur Sala

kommun arbetar med att säkerställa att barns rättigheter tas till vara under

coronakrisen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avslå ansökan från BRIS, Barnens rätt i samhället,

samt att för egen del besluta

a_tt uppdra till kommunchefen att rapportera till Krisledningsnämnden hur Sala

kommun arbetar med att säkerställa att barns rättigheter tas till vara under

coronakrisen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Justera ndes sign
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Dnr  2020/4

Information
INLEDNING

Anders Wigelsbo [C) Informerar om ett ärende gällande amorteringsfrihet för Sala

Silvergruva AB som ska behandlas på kommunstyrelsen sammanträde den  6  maj

2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

nus)
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Dnr2020/4

§  76 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2020/62/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt  lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande

QM


