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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2  (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05—27

Anders Wigelsbo (C), ordförande

Sture Johansson (C)

Erik Hamrin (M), vice ordförande §§ 86-93

Ulrika  Spårebo (S)

Glenn Andersson (S) deltar på distans

Elisabet Pettersson (C) ersätter Erik Hamrin (M) §§ 77-85

Hanna Westman  (SBÄ)
Magnus Edman  (SD)

Camilla Runerås (S) kl.09.00-14.30

Viktor Kärvinge (S)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Johanna Ritvadotter (V)

Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg

Anna Cedervång, controller

Inger Lindström, ekonomichef

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Kjell-Ove Jacobsson, plan-och utvecklingschef

Åsa Kling, samhällsteknisk enhetschef
Åsa Eriksson, fastighetschef
Anna Ryf, planarkitekt

Gunnar Larsson, miljöinspektör

Ida Blixt, teknisk handläggare

Andreas Gärdqvist, projektsamordnare

Annica Åkerblom, näringslivschef

Mikael Viktorsson, bitr. enhetschef samhällstekniska enheten

Linn Hemlin, miljöstrateg

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande



(.

Ax _

(

 

SALA
KOMMUN

Justerandes sign.)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05—2  7

Innehållsförteckning

§ 77 Information om ESF-projekt .............................................................................................................................. 4

§ 78 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi ...................................................................................... 5

§ 79 Redovisning av utredningsuppdrag avseende beslutade investeringsprojekt som kan skjutas upp .................. 6

§ 80 Avstämning inför remiss VA—plan ......................................................................................................................  8

§ 81 Information om Trafikverkets pågående projekt i Sala kommun .......................................................................  9

§ 82 Startbesked för medfinansiering gång- och cykelväg mellan Sala och Heby .................................................... 10

§ 83 Revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Sala kommuns allmänna vatten- och

avloppsanläggning, ABVA ................................................................................................................................ 11

§ 84 Startbesked för planerade projekt för att underhålla och säkerställa driften på kommunens

VA-anläggningar .............................................................................................................................................. 12

§  85 Startbesked för betongrenovering av sedimenteringsbassäng ........................................................................ 13

§ 86 Avfallsplan för Sala kommun som medlem iVafabMiö Kommunalförbund .................................................. 14

§  87 Ändrad budgetprocess .................................................................................................................................... 15

§ 88 Rivningskostnader Vallaskolan Hus D .............................................................................................................. 16

§  89 Schablonmedel från Migrationsverket ............................................................................................................ 17

§ 90 Medelstilldelning för 2021 till Norra Västmanlands Samordningsförbund ...................................................... 18

§ 91 Initiativärende från Sala Bästa (SBä) att införa möjligheten till hämtmat för gymnasieelever skriva i Sala

kommun .......................................................................................................................................................... 19

§ 92 Information/övriga frågor ................................................................................................................................ 20

§  93 Anmälningsärenden ......................................................................................................................................... 21

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4‘21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr 2020/4

Information om ESF-projekt

INLEDNING

Kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson informerar om pågående och

planerade EU—finansierade projekt.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningSutskottet beslutar
au lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

 

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5‘21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr  2020/597

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

INLEDNING

Månadsuppföljning, april  2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/76/1, rapport månadsuppföljning april  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

ag lägga informationen till handlingarna.

I

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 6‘21)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr2018/1025

Redovisning av utredningsuppdrag avseende beslutade
investeringsprojekt som kan  skjutas  upp

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade  2020-05-06, §  74, att  uppdra  till kommunchef att vid

ledningsutskottets sammanträde  i  maj, redovisa vilka beslutade investeringsprojekt

som kan skjutas upp.

Beredning

Kommunchef Daniel Holmvin, samhällsbyggnadschef Anders Almroth, fastighetschef

Åsa Eriksson, samhällsteknisk enhetschef Åsa Kling och plan-och utvecklingschef

Kjell-Ove Jacobsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag skjuta på investeringar ur 2020 års investeringsram om

0  46,65  miljoner kronor inom programmet Fastighet

7,6 miljoner kronor inom programmet Plan— och utveckling

0 6,4 miljoner kronor inom programmet Gata

0 0,8 miljoner kronor inom programmet Park

0 0miljoner kronor inom programmet Gruvans vattensystem

o  0  miljoner kronor inom programmet VA

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag tillsvidare lyfta ut vidare förvärv av fastigheter på Norrmalm ur

investeringsprogrammet, samt

ag uppdra till kommunchef att på kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni

2020, redovisa planerna på vidare förvärv på Norrmalm samt alternativ till

kommunala förvärv på Norrmalm.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt huvudyrkande mot avslag och finner sitt

yrkande bifallet.

Ordföranden ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag

och finner Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande bifallet.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21)
LEDNINGSUTSKO'I'I'ET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Forts § 79

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt skjuta på investeringar ur 2020 års investeringsram om

46,65  miljoner kronor inom programmet Fastighet

7,6 miljoner kronor inom programmet Plan— och utveckling

6,4 miljoner kronor inom programmet Gata

0,8 miljoner kronor inom programmet Park

O  miljoner kronor inom programmet Gruvans vattensystem

0miljoner kronor inom programmet VA

att tillsvidare lyfta ut vidare förvärv av fastigheter på Norrmalm ur

investeringsprogrammet, samt

a_tt uppdra till kommunchef att på kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni

2020 redovisa planerna på vidare förvärv på Norrmalm samt alternativ till

kommunala förvärv på Norrmalm.

Utdrag

Kommunchef

Kommunstyrelsen

Justerandes sign ;”

9W
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8‘21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr  2020/4

Avstämning inför remiss VA-plan

INLEDNING

En VA—plan (Vatten- och avloppsplan) omfattar vatten— och avloppsförsörjningen i

hela kommunen, enskild och allmän VA-lösning.

Sala kommun har en VA—plan som antogs  2012, sedan dess har både krav och

förutsättningar förändrats, varför en revidering är nödvändig.

Beredning

Föredragning av teknisk handläggare Ida Blixt.

Samhällsteknisk enhetschef Åsa Kling, bitr. enhetschef Mikael Viktorsson,

miljöinspektör Gunnar Larsson och planarkitekt Anna Ryf deltar vid ärendets

beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt sända ut förslag till reviderad VA-plan på remiss enligt presentation.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt sända ut förslag till reviderad VA-plan på remiss enligt presentation.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret;

samhällstekniska enheten

plan- och utvecklingsenheten

Bygg- och miljökontoret

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 9(21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr  2020/4

Information om Trafikverkets pågående projekt i Sala kommun

INLEDNING

Trafikverket har flera pågående och planerade  projekt  i Sala kommun som berör

vägar, gång—och cykelbanor. Samhällsbyggnadskontoret och Näringslivskontoret

informerar om dessa projekt samt hur dessa kan påverka såväl kommunens

verksamheter, företag och näringsliv i Sala.

Beredning

Föredragning av projektsamordnare Andreas Gärdqvist och näringslivschef Annica

Åkerblom. Samhällsteknisk enhetschef Åsa Kling deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05—27

Dnr  2020/796

Startbesked för medfinansiering gång— och cykelväg mellan Sala

och Heby

INLEDNING

I  utredningen av Trafikverkets ombyggnad av  RV56  till mötesfri väg (2-1 väg)

mellan Sala  — Heby togs även en tillhörande gång- och cykelväg upp som förslag.

Beslut fattades sedan att en gång— och cykelväg skulle anläggas i samband med

byggnation av vägen. Trafikverket, Region Västmanland, Region Uppsala, Sala

kommun och Heby kommun kom sedan överens om en

samfinansiering/medfinansiering för den nya gång- och cykelvägen.

I slutet av  2018  skrev Sala kommun under en avsiktsförklaring i syfte att nå en

överenskommelse om ansvar och kostnader för genomförandet av åtgärden. Sala

kommun ska investera 4 miljoner kronor (oavsett kostnadsförändringar) i gång- och

cykelvägen.

Trafikverket har färdigställt ett medfinansieringsavtal som ska godkännas och

skrivas under senast 30 juni 2020.

Beredning

Bilaga KS 2020/78/1, Missiv

Föredragning av proj ektsamordnare Andreas Gärdqvist.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för medfinansiering av gång-och cykelväg mellan Sala och

Heby, i enlighet med Bilaga KS 2020/78/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för medfinansiering av gång-och cykelväg mellan Sala och

Heby, i enlighet med Bilaga KS 2020/78/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr2020/802

Revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Sala

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

INLEDNING

Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster  2006:412, ska kommunen fastställa

bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen. Dessa

bestämmelser regleras i en ABVA; Allmänna bestämmelser för användandet av

kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Nu gällande ABVA antogs av kommunfullmäktige den 23 oktober  2008  och började

gälla  1  januari  2009.  Det är därför hög tid att dokumentet genomgår en revidering.

Beredning

Bilaga KS  2020/85/1, missiv

Bilaga KS  2020/85/2, förslag reviderad ABVA

Bilaga KS  2020/85/3, ABVA - antagen 2008-10-23

Föredragning av teknisk handläggare Ida Blixt.

Samhällsteknisk enhetschef Åsa Kling deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Sala kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, i enlighet med Bilaga KS 2020/85/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Sala kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, i enlighet med Bilaga KS 2020/85/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr2020/805

Startbesked för planerade  projekt  för att underhålla och
säkerställa driften på kommunens VA-anläggningar

INLEDNING

Dessa årliga investeringsprojekts syften är att säkerhetsställa en stor tillgänglighet

på kommunens avlopps— och dricksvattenanläggningar, att upprätthålla
miljötillstånd för verksamheten samt att uppfylla gällande lagkrav.

Projekten är sedan länge planerade och budgeterade. Totalt för 2020 innefattar

investeringsbudgeten  1  000 000 kr i avloppsvatten samt 1 000 000 kri

dricksvattenförsörjningen.

Beredning

Bilaga KS  2020/83/1, missiv

Föredragning av bitr. enhetschef Mikael Viktorsson

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för att fortsätta arbetet med kontinuerliga investeringar i VA-
anläggningar, i enlighet med Bilaga KS  2020/83/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för att fortsätta arbetet med kontinuerliga investeringar i VA—

anläggningar, i enlighet med Bilaga KS  2020/83/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr 2020/809

Startbesked  för betongrenovering av sedimenteringsbassäng

INLEDNING

Projektet syfteär att  förlänga livslängden  på sedimenteringsbassängen som kallas
för regnvädersbassängen. Det innebär att livslängden förlängs med 10-15 år för

sedimenteringsbassängen som används för att rena det kommunala avloppsvattnet

vid stora regnmängder eller under snösmältningsperioder. Betongkonstruktionen

ska lagas och förslutas för att minimera risken för fortsatt frostsprängning och

vittring.

Beredning
Bilaga KS 2020/84/1, missiv

Föredragning av bitr. enhetschef Mikael Viktorsson

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag bevilja startbesked för fortsatt arbete med att renovera sedimenteringsbassäng, i

enlighet med Bilaga KS 2020/84/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för fortsatt arbete med att renovera sedimenteringsbassäng, i

enlighet med Bilaga KS 2020/84/1.

 

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr  2019/1485

Avfallsplan  2020-2030  för Sala kommun som medlem i VafabMiljö

Kommunalförbund

INLEDNING

Ett förslag till Avfallsplan2020-2030 remitterades och ställdes ut under våren  2019.

Ett stort antal synpunkter inkom och ett reviderat förslag till avfallsplan där

kommunernas synpunkter beaktats har tagits fram.

Samtliga kommuner utom Enköping har även formulerat kommunspecifika mål

angående nedskräpning.

Beredning

Bilaga KS  2020/77/1, Missiv  — Beslutsärende Avfallsplan för Sala kommun som

medlem i VafabMiljö Kommunalförbund

Bilaga KS  2020/77/2, Missiv från VafabMiljö

Bilaga KS  2020/77/3, Avfallsplan 2020-2030

Bilaga KS  2020/77/4, Bilaga  1-4, samt 6-10 utankartor

Bilaga KS  2020/77/5, Bilaga  5  Ansvar för kostnader och antagande

Bilaga KS  2020/77/6, Kommunernas mål angående nedskräpning

Bilaga KS  2020/77/7, Granskningssynpunkter

Bilaga KS  2020/77/8, Kommunernas deltagande i aktiviteter

Föredragning av miljöstrateg Linn Hemlin.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Avfallsplan  2020—2030, VafabMiljö Kommunalförbund, i enlighet med Bilaga

KS  2020/77/3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta Avfallsplan  2020-2030, VafabMiljö Kommunalförbund, i enlighet med Bilaga

KS  2020/77/3.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 15 (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr2020/823

Ändrad budgetprocess

INLEDNING

Enligt den beslutade ekonomi-och verksamhetsstyrningen för verksamhetsåret

2020ska beslut om kommunal budget behandlas på kommunstyrelsens

sammanträde den 27 maj, i kommunstyrelsen den 10 juni och i kommunfullmäktige

den 22 juni.

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring den ekonomiska

utvecklingen, såväl av skatteunderlaget som av de statliga bidragen, i coronakrisens

spår  ,  har behovet att förskjuta budgetprocessen till oktober blivit uppenbart.

Beredning

Bilaga KS 2020/87/1, Missiv  — förändrad budgetprocess

Bilaga KS 2020/87/2, Beräkning budgetdirektiv Alliansen 2020—05-27
Bilaga KS  2020/87/3, Nettoinvesteringar

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa budgetdirektiv för 2021—2023, i enlighet med bilaga KS 2020/87/2,
att budget för 2021samt strategisk plan för 2022och 2023ska beslutas i

kommunstyrelsens ledningsutskott den 30 september 202 0, i kommunstyrelsen den

7  oktober 2020 och i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020, samt

&budgetdirektiv för 2021-2023ska beslutas på kommunstyrelsen den 10 juni

2020.

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

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa budgetdirektiv för 2021-2023, i enlighet med bilaga KS 2020/87/2,
a_tt budget för 2021samt strategisk plan för 2022och 2023ska beslutas i

kommunstyrelsens ledningsutskott den 30 september 2020, i kommunstyrelsen den

7 oktober 2020 och i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020, samt

&budgetdirektiv för 2021-2023ska beslutas på kommunstyrelsen den 10 juni

2020.

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16l21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr2020/800
Rivningskostnader Vallaskolan Hus D

INLEDNING

I  samband  med att ny skola F—6 uppförs på  tomten  Folkskolan 1, har  stora  delar av

gamla lågstadiet, Hus D rivits.  Detta  dels för att husetdömts  ut på grund av dåligt

skick  och dels för att ge plats till den nya skolgården. En rivning var också nödvändig

för att kunna tillgodose kravet enligt BBR, på antal kvadratmeter skolgård per barn.

Skyddsrummet under Hus  D  kommer att bevaras enligt krav från  MSB, Myndigheten

för Samhällsskydd och beredskap.

Kostnaden för rivningen beräknas uppgå till 2 350 000 kronor och kommer belasta

Fastighetsenhetens drift för 2020. För att klara budget, begärs kompensation för

dessa kostnader och att dessa tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Beredning

Bilaga KS 2020/82/1, missiv

Yrkanden  »
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 2 350 000 kronor till Fastighetsenheten för ersättning för

rivningskostnader i samband med att en ny skola F-6 uppförs på tomten Folkskolan

1, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 2 350 000 kronor till Fastighetsenheten för ersättning för

rivningskostnader i samband med att en ny skola F-6 uppförs på tomten Folkskolan

1, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr  2020/797

Schablonmedel från Migrationsverket

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade  2  december  2014  om en riktlinje för

Schablonersättning för fördelning av schablonersättning från Migrationsverket för

kommunens flyktingmottagande.

Fördelningen är idag inaktuell då verksamheter flyttats runt mellan olika kontor och

förutsättningarna har förändrats. Ett förslag till en ny prioriteringsordning har

arbetats fram av ekonomikontoret.

Beredning

Bilaga KS  2020/81/1, Missiv — Schablonmedel från Migrationsverket

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt schablonen från Migrationsverket fördelas i enlighet med Bilaga KS  2020/81/1,

samt

att den nya fördelningen börjar gälla budgetåret  2021.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt schablonen från Migrationsverket fördelas i enlighet med Bilaga KS  2020  /81  /  1,

samt

a_tt den nya fördelningen börjar gälla budgetåret  2021.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

l
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr  2020 /753

Medelstilldelning för  2021  till Norra Västmanlands

Samordningsförbund

[NLEDNING

Staten, via Försäkringskassan, kommer under sommaren att tillskriva samtliga

samordningsförbund i landet med förfrågan hur mycket medlemsmedel regioner

och kommuner har möjlighet att bidra till

Beredning

Bilaga KS  2020/ 79/ 1, Tjänsteskrivelse  -  medelstilldelning

Bilaga KS  2020/79/2, Protokollsutdrag LU  2019-06-19, §  129

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till budgetprocessen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att hänskjuta ärendet till budgetprocessen.

Utdrag

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Ekonomikontoret '

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr  2020/751

lnitiativärende från Sala  Bästa  (SBÄ) att införa möjligheten till
hämtmat för gymnasieelever skrivna i Sala kommun

INLEDNING

På kommunstyrelsens sammanträde den  6  maj 2020 föreslog Hanna Westman

(SBA) i ett initiativärende att utreda möjlighet att införa hämtmat för gymnasielever

skrivna i Sala kommun.

Kommunchefen fick i uppdrag att bereda ärendet för behandling på

ledningsutskottets sammanträde den 27 maj 2020 och på kommunstyrelsen

sammanträde den 10 juni 2020.

Beredning

Bilaga KS 202  0/75/1, initiativärende  2020-05-06  Sala Bästa  — att införa möjligheten

till hämtamat för gymnasieelever skrivna i Sala kommun

Bilaga KS  2020/75/2, protokollsutdrag KS 2020—05-06, § 81
Bilaga KS  2020/75/3, protokollsutdrag KS  2020—04—08, §  64

Bilaga KS  2020 /75 /4, Missiv  -  Beslut om ytterligare åtgärdspaket för stöd till

näringslivet under coronakrisen

Bilaga KS  2020/75/5, skrivelse från kommunchef2020-05-26

Kommunchef Daniel Holmvin föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avslå Hanna Westmans (SBÄ) yrkande i enlighet med Bilaga KS 2020 /75 /1.

Beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avslå Hanna Westmans (SBÄ) yrkande i enlighet med Bilaga KS 2020/ 75  /  1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr 2020/4

Information /övriga frågor
INLEDNING

Anders Wigelsbo (C) informerar om att Sala Silvergruva AB befinner sig i ett  svårt

läge på grund av coronakrisen. Det är stora problem att genomföra visningar med

anledning av de restriktioner om social distansering som råder.

Bolagets styrelse ska inom kort fatta beslut om sommarens verksamhet.

Ulrika Spårebo (5) informerar att hon också har fått information om bolagets

situation. Hon påminner om att kommunstyrelsen har uppsynsplikt för de

kommunala bolagen. Ett önskemål är att Sala Silvergruva AB:s ledning bjuds in till

kommande sammanträde med kommunstyrelsen för en information.

Anders Wigelsbo (C) kontaktar Sala Silvergruva AB:s VD med en inbjudan.

Ulrika Spårebo (S) vill ha en återkommande redovisning på kommunstyrelsen om

planprocessen i kommunen, cirka  3  gånger per år.

Personal från plan-och utvecklingsenheten kallas till något av kommande

sammanträden för en redovisning.

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga angående de beslut som fattades på
Kommunstyrelsen sammanträde den 8 april, §  64 Förslag om åtgärdspaket för stöd

till Näringslivet under coronakrisen. 300 000 kronor anslogs till Näringslivskontoret

för att införa appen Cityplay samt för att vidta samordningsåtgärder till stöd för

näringslivet. Det beslutades även om Stöd till ideella föreningar, § 68.

Ulrika Spårebo (S) önskar få en redovisning hur de anslagna medlen har fördelats.

En redovisning planeras in till något av kommande sammanträden med

kommunstyrelsen.

Ulrika Spårebo [S) vill få ett klargörande med anledning av artikel i Sala Allehanda

samt inlägg på Sala kommuns hemsida om BoKloks etablering på Norrmalm. Av

artiklarna/inläggen kan man, enligt Spårebo, få uppfattningen att köpeavtal redan är
tecknat. Anders Spårebo informerar att endast markanvisningsavtal är tecknat och

att det inte är bra om det kan uppfattas som att etableringen är klar att genomföras.

Anders Wigelsbo (C) delegerar till kommunchef att säkerställa att rätt information

delges på kommunens hemsida, i ärendet.

Erik Hamrin (M) återrapporterar från årsstämmor med Nedre Dalälvens

intresseförening och Coompanion , där han är Sala kommuns representant.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr 2020/4

Information  /  övriga frågor
INLEDNING

Anders Wigelsbo (C) informerar om att Sala Silvergruva AB befinner sig i  ett  svårt

läge på grund av coronakrisen. Det är  stora  problem att genomföra visningar med

anledning av de restriktioner om social distansering som råder.

Bolagets styrelse ska inom kort fatta beslut om sommarens verksamhet.

Ulrika Spårebo (S) informerar att hon också har fått information om bolagets

situation. Hon påminner om att kommunstyrelsen har uppsynsplikt för de

kommunala bolagen. Ett önskemål år att Sala Silvergruva AB:s ledning bjuds in till

kommande sammanträde med kommunstyrelsen för en information.

Anders Wigelsbo (C) kontaktar Sala Silvergruva AB:s VD med en inbjudan.

Ulrika Spårebo (S) vill ha en återkommande redovisning på kommunstyrelsen om

planprocessen i kommunen, cirka  3  gånger per år.

Personal från plan-och utvecklingsenheten kallas till något av kommande

sammanträden för en redovisning.

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga angående de beslut som fattades på

Kommunstyrelsen sammanträde den  8  april, §  64 Förslag om åtgärdspaket för stöd

till Näringslivet under coronakrisen. 300 000 kronor anslogs till Näringslivskontoret

för att införa appen Cityplay samt för att vidta samordningsåtgärder till stöd för

näringslivet. Det beslutades även om Stöd till ideella föreningar, §  68.

Ulrika Spårebo (S) önskar få en redovisning hur de anslagna medlen har fördelats.

En redovisning planeras in till något av kommande sammanträden med

kommunstyrelsen. '

Ulrika Spårebo (S) vill få ett klargörande med anledning av artikel i Sala Allehanda

samt inlägg på Sala kommuns hemsida om BoKloks etablering på Norrmalm. Av

artiklarna/inläggen kan man, enligt Spårebo, få uppfattningen att köpeavtal redan är

tecknat. Anders Wigelsbo (C) informerar att endast markanvisningsavtal är tecknat

och att det inte är bra om det kan uppfattas som att etableringen är klar att

genomföras.

Anders Wigelsbo (C) delegerar till kommunchef att säkerställa att rätt information

delges på kommunens hemsida, i ärendet.

Erik Hamrin (M) återrapporterar från årsstämmor med Nedre Dalälvens

intresseförening och Coompanion , där han är Sala kommuns representant.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Dnr 2020/4

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 202 0/80/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

21 (21)


