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Justeranjdes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Zi”?
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Anders Wigelsbo [C], ordförande
Erik Hamrin [M), vice ordförande
Ulrika Spårebo [S]

Glenn Andersson (5) deltar på distans

Elisabet Pettersson [C) ersätter Sture Johansson [C]

Hanna Westman (S BA] deltar på distans
Magnus Edman  [SD)

Viktor Kärvinge (5)

Magnus Holm  (KD)

lngela Kilholm Lindström [MP]

Anna  Cedervång, controller

Inger Lindström, ekonomichef

Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg

Mikael Viktorsson, bitr. enhetschefsamhällstekniska enheten

Äsa Kling, samhällsteknisk enhetschef
Mikael Nilsson, utredningsingenjör

Ida Blixt, teknisk handläggare

Andreas Gärdqvist, projektsamordnare

Jasmina Trokic, planarkitekt

Åsa Eriksson, fastighetschef

Jimmy Haaga, lokalstrateg

Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef

Arminé Kanakanian, kommunjurist

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, komnnlnsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

OW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Innehållsförteckning

§94

§95

§96

§97

§98

§99

§1oo

§101

§102

§103

§104

§105

§106

§ 10?

å  108

§109

§110

§111

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

Redovisning av handlingsplanen för CEMR15jämställdhetsdeklaration..............,..........,...................._...._.........

Svar på föreläggande att redovisa om skyddsåtgärder för den allmänna dricksvattenförsörjningen i Sala

kommun

Startbesked för att projektera utbyte av befintliga spillvattenledningar i Långforsen samt Silvköparen .......... 8

Startbesked för byggnation Jakobsbergsgatan

Startbesked för projektering och reinvestering VA-Iedningari Skuggan

Startbesked för fördjupad dammsä kerhets-utvärdering/helhetsbedöm ning samt teknisk beskrivning

konsekvensklassade dammar i Gruvans vattensystem

.. 12Startbesked för Planerat vägunderhåll

Startbesked för projektering och byggnation av VA Gravhagen

Detaljplan för Skuggan 4  —  beslut om granskning

Uppdrag att göra en utredning av webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden....................

Ösby Naturbruksgymnasium, modul byggnad

nnökunraskom ochÄsgärden”U_n"_nu_""__"__""n_”unum_u"_""nu_"_"”_____1_n_nn__nn_n_uuuuu

Startbesked för planerat underhåll  2020

Förslag till försäljning av fastigheter

information/övriga fragor

...21Anmälningsärenden._...._...........

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

tilll

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06—24

Uppföljning av kommunens  verksamhet  och ekonomi

INLEDNING

Månadsuppföljning, maj 2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/99/1, rapport  månadsuppföljning maj 2020

Controller Anna Cedervång föredrar  ärendet.

Yrkanden

Anders  Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ait lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Dnr 2020/597

4(22)
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§95

Justerandes  sign

Oliv

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5122)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr  2020/935

Redovisning av handlingsplanen för CEM R:s

jämställdhetsdeklaration

INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 19 februari  2020, §  20, att uppdra

till kommunchef att vid ledningsutskottets sammanträde i juni  2020  återkomma

med en redovisning kring handlingsplanen för CEMR:s jämställdhetsdeklaration.

Beredning

Bilaga KS  2020/100/1, missiv

Bilaga KS  2020/100/2, protokollsutdrag KSLU  2020-02-19,  § 20

Bilaga KS  2020/100/3, handlingsplan för  CEMR:S  jämställdhetsdeklaration

Bilaga KS  2020/100/4, protokollsutdrag KS  2017-10-19, §  150

Kommunstrateg Christina Söderström—Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Erik Hamrin [M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefatt tillse att en till två personer ur organisationen

anmäls till Länsstyrelsens "Utbildning i att driva systematiskt jämställdhets-

arbete" med start november  2020.

Anders Wigelsbo  (C), Elisabet Pettersson (C) och Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till

Erik Hamrins [M] yrkande.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt jämställdhetsarbetet följs upp i bokslutet och delårsredovisningen utifrån den

framtagna handlingsplanen, samt

att jämställdhetsperspektivet tas med i kommunens arbete kring nya mål och vision.

Anders Wigelsbo  [C], Erik Hamrin [M) och Elisabet Pettersson (C) yrkar bifall till

Ulrika Spärebos [S) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Erik Hamrins [M) yrkande mot avslag och finner

Erik Hamrins [M) yrkandet bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkande mot avslag och

finner Ulrika Spårebos [S) yrkande bifallet.

Utd ragsbestvrkande
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Forts  §  95

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

alt  lägga  informationen till handlingarna,

a_tt uppdra till kommunchefatt tillse att en till två personer ur organisationen

anmäls till Länsstyrelsens "Utbildning i att driva systematiskt jämställdhets-

arbete" med start november 2020,

att jämställdlietsarbetet följs upp i bokslutet och delårsredovisningen utifrån den

framtagna handlingsplanen, samt

att jäinställdhetsperspektivet tas med i kommunens arbete kring nya mål och vision.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

WV]
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Justerandes si  n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”225

LEDNINGSUTSKOTTET

Samman trädesdatu rn

2020-06-24

Dnr2020/948

Svar pä föreläggande att redovisa om skyddsåtgärder för den

allmänna dricksvattenförsörjningen i Sala kommun

INLEDNING

Kommunstyrelsen fick den  1  oktober  2019  i föreläggande från Bygg- och

Miljönämnden att senast den 31 december  2019  inkomma med uppgifter och en

tidsplan hur den allmänna dricksvattenförsörjningen ska säkerställas enligt ett antal

punkter.

Beredning

Bilaga KS  2020/107/1, svar på föreläggande att redovisa om skyddsåtgärder för den

allmänna dricksvattenförsörjningen i Sala kommun

Bilaga KS  2020/107/2, protokollsutdrag BMN  2019-10-01, § 77

Bilaga KS  2020/107/3, förslag till föreläggande frän Bygg-och Miljö

Bitr. enhetschefsamhällstekniska enheten, Mikael Viktorsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ät till Bygg- och Miljönämnden, avge svar på föreläggande i enlighet med Bilaga KS

2020/107/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att till Bygg— och Miljönämnden, avge svar på föreläggande i enlighet med Bilaga KS

2020/107/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 892)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr 2020/917

Startbesked för att projektera utbyte av befintliga
spillvattenledningar  i  Långforsen samt Silvköparen

INLEDNING

Tryckspilledningen som levererar spillvattnet från Möklinta och Broddbo till

reningsverketi Sala är  förlagd  på sjöbotten i Långforsen samt Silvköparen. Det finns

badplatser vid båda sjöarna.

Tryckspillsledningen anlades 1975 och hade då en teknisk livslängd på cirka 30 år.

Ledningen har de senaste två åren haft tre större läckage. Framarbetat förslag från

Samhällstekniska enheten är att under en femårsperiod projektera för att byta ut

befintlig spilledning till ny, för att minimera riskerna för haverier i framtiden.

Beredning

Bilaga KS 2020/94/1, missiv

Bitr. enhetschefsamhällstekniska enheten, Mikael Viktorsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag bevilja startbesked för att påbörja arbetet med projektering av nya sjöledningar i

enlighet med Bilaga KS 2020/94/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för att påbörja arbetet med projektering av nya sjöledningar i

enlighet med Bilaga KS 2020/97/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 992’

LE DNINGSUTS  KOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr 2020/937

Startbesked för  byggnation  Jakobsbergsgatan

INLEDNING

Samhällstekniska  enheten  har, efter att Detaljplan Jakobsbergsgatan 5  vunnit  laga

kraft, VA-sanerat Jakobsbergsgatan. Nu återstår återuppbyggnaden av gatan.
Projektet innebär att gatorna byggs enligt plan och därmed säkras upp och

tillgängliggörs för cyklister och gångtrafikanter. Standarden på bnsshållplatserna
höjs.

Beredning

Bilaga KS 2020/102/1, missiv

Samhällsteknisk enhetschef Åsa Kling föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (CJ yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked i enlighet med förslag för byggnation av gatuarbeten på

Jakobsbergsgatan, i enlighet med Bilaga KS 202 0/1 02/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att bevilja startbesked i enlighet med förslag för byggnation av gatuarbeten på

Jakobsbergsgatan, i enlighet med Bilaga KS 2020/102/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utd ragsbestvrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10l22l

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr 2020/936

Startbesked för projektering och reinvestering VA-ledningar i
Skuggan

INLEDNING

Projektets syfte är att projektera och byta ut de befintliga VA-ledningarna i delar av
Skugganområdet som byggdes under 1960- och 70-talen. Området har problem med
driftstörningar i form av avloppsstopp, läckor, missfärgat dricksvatten och klagomål
om lågt vattentryck. Driftstörningar förväntas öka och kapaciteten i befintliga
ledningar för dricksvatten och brandvattenuttag är inte tillräckliga och bedöms
minska ytterligare när detaljplan för Skuggan 4 exploateras.

Beredning
Bilaga KS 2020/103/1, missiv

Samhällsteknisk enhetschefÄsa Kling föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för projektering och reinvestering av VA-ledningar i Skuggan,

i enlighet med Bilaga KS 2020/103/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att bevilja startbesked för projektering och reinvestering av VA-ledningar i Skuggan,

i enlighet med Bilaga KS 2020/103/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestvrkande
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Justerandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL n ue)

LEDNENGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—06-24—

Dnr 2020/934

Startbesked för fördjupaddammsäkerhets—
utvärdering/helhetsbedömning samt teknisk  beskrivning

konsekvensklassade dammar 1' Gruvans vattensystem

INLEDNING

Den konsekvensutvärdering som utfördes 2017 ledde till att de dammar som

dämmer Långforsen och Olov jöns-dammen  i  Sala Silvergruvas vattensystem

klassades i kategori B.

Enligt gällande regelverk ska danimägare genomföra Helhetsbedömning/Fördjupad

dammsäkerhetsutvärdering var tionde år. Som underlag till helhetsbedömning

baseras på en teknisk beskrivning av dannnarnas uppbyggnad och status.

Beredning

Bilaga KS 2020/101/1, missiv

Utredningsingenjör Mikael Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för utredningsarbete Teknisk beskrivning (projekt 3211] och

fördjupad dammsäkerhetsutvärdering [projekt 3360], i  enlighet med Bilaga KS

2020  /  1 01/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för utredningsarbete Teknisk beskrivning [projekt 3211) och

fördjupad dammsäkerhetsutvärdering [projekt 3360], i enlighet med Bilaga KS

2020/101/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 121221

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr 2020/918

Startbesked för Planerat  vägunderhåll

INLEDNING

Budgetkontot  Planerat  vägunderhåll är ett drift/underhällskonto för att se till att

kommunens vägar och gäng— och  cykelvägar  bibehåller en god standard och

trafiksäkerhet.

Gata/Park planerar  i  samarbete med Samhällstekniska enheten varje år underhåll

av ett antal gator och gäng- och cykelvägar som är i behov an ny beläggning.

Beredning

Bilaga KS 2020/95/1, missiv

Projektsamordnare Andreas Gärdqvist föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

alt bevilja startbesked för Planerat vägunderhåll, i enlighet med Bilaga KS

2020/95/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för Planerat vägunderhåll, i enlighet med Bilaga KS

2020/95/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13i22)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr  2020/919

Startbesked för projektering och byggnation av VA Gravhagen

INLEDNING

Länsstyrelsen har förelagt Sala kommun att för fastigheterna Silvergruvan  1:691  och

Silvergruvan  1:692  bestämma verksamhetsområde och tillgodose behovet av

vattentjänster gällande dricksvatten och avlopp genom en allmän 1via-anläggning.

Arbetet med den allmänna KIA-anläggningen ska enligt föreläggandet vara slutfört

våren  2021.  Hela området är inom Natura  2000  och delar av området är beskriven

som naturtypen västlig taiga. Om fastigheterna inte tas med i befintligt

verksamhetsonn'åde och KIA-investeringen genomförs, innebär det att Sala kommun

bryter mot Länsstyrelsens myndighetsbeslut.

Beredning

Bilaga KS  2020/96/1, missiv

Bilaga KS  2020/96/2, karta

Teknisk handläggare Ida Blixt föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att bevilja Startbesked för projektering och byggnation av VA Gravhagen i enlighet

med Bilaga KS  2020/96/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för projektering och byggnation av VA Gravhagen i enlighet

med Bilaga KS  2020/96/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAM  MANTRADESPROTOKOLL 14 (22)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr  2018/255

Detaljplan för Skuggan  4  — beslut om granskning

INLEDNING

Syftetmed detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse föl-bostadsändamål i

anslutning till befintligt bostadsområde i Skuggan, väst om centrala Sala. Skalan

bebyggelse i övriga Skuggan.

Beredning

Bilaga KS 2020/105/1, missiv

Bilaga KS  2020/105/2, samrådsredogörelse

Bilaga KS  2020/105/3, plankarta

Planarkitekt Iasmina Trokic föredrar ärendet [deltar på distans].

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att godkänna förslaget samt

a_tt uppdra till plan» och utvecklingsenheten att sända ut detaljplanen på granskning.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna förslaget samt

a_tt uppdra till plan- och utvecklingsenheten att sända ut detaljplanen på granskning.

Utdrag

Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (22)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—06-24

Dnr  2020/558

Uppdrag att göra en utredning av webbsändningarna av
kommunfullmäktiges  sammanträden

INLEDNING

Demokratiberedningen beslutade den 16 april  2020,§ 11, att uppdra till

kommunikationsenheten att se över möjligheten att tv-sända kommunfullmäktiges

sammanträden, som ett komplement till webbsändningarna.

Demokratiutredningen ställer sig positiva till att tv-sända kommunfullmäktiges

sammanträden utifrån ett medborgarperspektiv och för att fördjupa demokratin.

Man tillskriver kommunstyrelsen med förslag om att utreda förutsättningarna för

att komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

Beredning

Bilaga KS  2020/106/1, protokollsutdrag demokratiberedningen  2020-05-18, §  17

Bilaga KS  2020/106/2, yttrande frän kommunikationsenheten

Bilaga KS  2020/106/3, protokollsutdrag demokratiberedningen  2020-04-16,§ 11

Bilaga KS  2020/106/4, protokollsutdrag kommunstyrelsen  2019-04-04, {2 65

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt uppdra till kommunikationsenheten att utreda förutsättningarna för att

komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunikationsenheten att utreda förutsättningarna för att

komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utd ragsbestyrka nde
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Justerandes sign
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 16(22l

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr 2020/924

Ösby Naturbruksgymnasium, modul  byggnad

INLEDNING

Särskolegymnasiet finns idagi  lokaler  på Ösby som inte är anpassadeför

verksamheten. Lokalerna har stora brister när det gäller  tillgänglighet  och

brandsäkerhet. Delar av särskolegymnasiet bedrivs även på Klövervägen i lokaler

som grundsärskolan behöver överta till hösten för att klara ett ökat behov av

elevutrymmen.

Beredning

Bilaga KS 2020/104/1, missiv

FastighetschefÅsa Eriksson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Fastighetsenheten att tillsammans med Barn-och utbildning och

lokalstrateg utreda behovet av moduler på Ösby och ta fram kostnader för detta,

& uppdra till Fastighetsenheten att tillsammans med Barn-och utbildning och

lokalstrateg utreda och ta fram kostnadsförslag för en etablering av

särskolegymnasiet på Kungsängsgynmasiet i Sala, samt

a_tt resultaten av utredningarna presenteras på ledningsutskottets sammanträde i

september 2020.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Fastighetsenheten att tillsammans med Barn-och utbildning och

lokalstrateg utreda behovet av moduler på Ösby och ta fram kostnader för detta,

a_tt uppdra till Fastighetsenheten att tillsammans med Barn-och utbildning och

lokalstrateg utreda och ta fram kostnadsförslag för en etablering av

särskolegymnasiet på Kungsängsgymnasiet i Sala, samt

a_tt resultaten av utredningarna presenteras på ledningsutskottets sammanträde i

september 2020.

Utdrag

Fastighetsenheten

Lokalstrateg

Skolnämnden

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

COW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17l22)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr  2020/925

Möklinta skola och Äsgården

INLEDNING

På grund av ett  ökat elevantal på  Möklinta skola, har delar av skolan tillfälliga

lokaler  på  Äsgården, i  väntan på politiska  beslut om en om- och tillbyggnad av

Möklinta skola.

Under våren 2020  har det  uppkommit  en lukt i lokalerna som beror  på  fukt i plattan.

Luftrenare har installerats för att kunna fortsätta nyttja lokalerna. Skadan i

bjälklagret är så stor att luftrenarna inte klarar av att rena luften.

Beredning

Bilaga KS  2020/97/1, missiv

Fastighetschef/Åsa Eriksson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Fastighetsenheten att iordningsställa tillfälliga skollokaler i Äsgården

i avvaktan  på  politiska beslut om en om- och tillbyggnad av Möklinta skola.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Fastighetsenheten att iordningsställa tillfälliga skollokaler i Äsgården

i avvaktan  på  politiska beslut om en om— och tillbyggnad av Möklinta skola.

Utdrag

Fastighetsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13122)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr 2020/926

Startbesked för planerat  underhåll  2020

INLEDNING

Fastighetsenhetens planerade underhåll uppgår år 2020 till 13 000 000 kronor.

I bilaga finns  förteckning över de fastigheter som kommer att åtgärdas enligt

gällande underhållsplan. Åtgärder är  byte  av tak, målning, ytskikt i simhallen,

ventilationsarbeten och åtgärder av fastighetsskador. Alla arbeten beställs av

upphandlade årsentreprenörer som lämnar offerter på varje arbete.

Beredning

Bilaga KS 2020/98/1, missiv

Fastighetschef Åsa Eriksson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att bevilja startbesked för de åtgärder som kommer att göras på fastigheter, i

enlighet med Bilaga KS 2020/98/1, så att beställning kan lämnas till entreprenörer

omgående.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att bevilja startbesked för de åtgärder som kommer att göras på fastigheter, i

enlighet med Bilaga KS 2020/98/1, så att beställning kan lämnas till entreprenörer

omgående.

Utdrag

Fastighetsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 19 (22)

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr  2020/4

Förslag till försäljning av fastigheter

INLEDNING

Lokaistrateg Jimmy l—laaga presenterar en  utredning med förslag till och

konsekvenser av försäljning av specifika kommunala fastigheter.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utveckling, att med förbehåll om tillträde till matsalen,

försälja Lindgården, samt

att uppdra till plan- och utvecklingsenheten, att med hänsyn taget till besittningsrätt

och fastighetsbildning, försälja jakob Mats kvarn.

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

att ledningsutskottet beslutar

att uppdra till lokalstrateg att vid ledningsutskottets sammanträde i september

2020, redovisa förslag till fortsatt försäljning av fastigheter.

Anders Wigelsbo [C) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande.

Proposition

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

yrkande bifallet.

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

och finner Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

&uppdra till plan-och utveckling, att med förbehåll om tillträde till matsalen,

försälja Lindgården,

att uppdra till plan- och utvecklingsenheten, att med hänsyn taget till besittningsrätt

och fastighetsbildning, försälja Jakob Mats kvarn, samt

a_tt uppdra till lokalstrateg att vid ledningsutskottets sammanträde i september

2020, redovisa förslag till fortsatt försäljning av fastigheter.

Utdrag

Plan- och utvecklingsenheten

Lokalstrateg

Utdragsbestyrka nde
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL za (22)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr 2020/4

Information/övriga frågor
INLEDNING

Anders Wigelsbo (C) ger en  redovisning om vad som skett  i  ärendet om

trafiksituationen på  Fridhem  samt om aktuellt läge för exploatering av Silvervallen.

Ulrika Spårebo [S] ställer  frågan  om kommunen har någon beredskap kring

kollektivtrafiken? Detta efter koliektivtrafikförvaltningens  vädjan  till länets
kommuner att eventuellt lägga om start och sluttider för skolungdomar vid

skolstarten i höst, utifrån pågående coronapandemi.

KommunchefDaniel Holmvin har lyft frågan vidare till transportstrateg Johan Duse.

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga om hur alliansstyret kommer att hantera

förlängningen av det regionala projektet Regional elevhälsosomordning?

KommunchefDaniel Holmvin har fått information från Barn- och utbildningschef att

frågan är lyft på skolchefsnätverket och kommer att behandlas i Skolnämnden.

Ulrika Spårebo [S] vill ha svar på när ärendet angående extra medel till

Aguélimuseet kommer att behandlas i kommunstyrelsen? Ärendet har behandlats

på Kultur-och Fritidsnämnden som sänt en skrivelse till kommunstyrelsen.

Anders Wigelsbo (C] informerar om den dialog som förts med Sala konstförening

om förutsättningarna för att kommunen skulle tillföra extra medel under 2020.

Ärendet ska lyftas på ledningsutskottets sammanträde i augusti 2020.

Ulrika Spårebo (S) vill veta vem som ansvarar för att information om

bredbandsutbyggnaden rörande iP Only läggs ut på kommunens hemsida, i enlighet

med beslut som fattades på kommunstyrelsen den 10 juni 2020?

Kommunchef Daniel Holmvin har gett kommunikationsenheten i uppdrag att lägga

upp informationen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

gm lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestvrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24

Dnr  2020/4

§  110 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2020/93/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

&  lägga anmälningsärendena till handlingarna.

JustCltandes  sign Utdragsbestyrkande

BV



W SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22W)

) LEDNINGSUTSKOTTET66‘ SALA
KOMMUN Samma nträdesdatum

2020-06-24

§ 111 Avslutning

Ordförande Anders Wigelsbo [C] tackar ledningsutskottets ledamöter, ersättare,

förtroendevalda på insynsplatser och tjänstepersoner för ett gott samarbete och

önskar alla en trevlig sommar.

2:e  vice  ordförande Ulrika Spårebo [S) önskar ordförande och övriga detsamma.

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

W


