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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(33)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Anders Wigelsbo  (C), ordförande

Erik Hamrin  (M), vice ordförande

Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson  (S), deltar på distans

Elisabet Pettersson  (C), ersätter Sture Johansson (C)

Hanna Westman  (SBÄ)
Magnus Edman  (SD)

Camilla Runerås (S)

Viktor Kärvinge (S)

Magnus Holm  (KD)

Mona Johansson (L)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Ingrid Strandman, socialchef

Arminé Kanakanian, kommunjurist

Johan Lönneborg, brandinspektör
Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare

Åsa Kling, samhällsteknisk enhetschef

Åsa Eriksson, fastighetschef

Roger Nilsson, kultur— och fritidschef

Tord Lillja, trafikingenjör
Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2020/4

Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lyfta ut punkt 4, Beslut om  förvärv  av fastigheten Brädgården 3, Norrmalm, Sala

från dagens föredragningslista.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lyfta ut punkt 4, Beslut om  förvärv  av fastigheten Brädgården 3,  Norrmalm,  Sala

från dagens föredragningslista. '

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(33)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr 2020/968

Äldreplan Sala kommun 2020—2030

INLEDNING

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 17 september  2019, §  86, att en plan för Sala

kommuns äldre (2020—2030) skulle utarbetas. Äldreplanen gjordes i projektform

med en nyrekryterad projektledare. Det är en övergripande plan som omfattar olika

delar  i  Sala kommuns verksamheter och dess innevånare. En prioritering bör göras

utifrån föreslagna förbättringsområden och kopplas till ekonomiska förutsättningar.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade på nämndens sammanträde den 17 juni 2020

att godkänna förslaget till Äldreplan 2020-2030 samt att överlämna planen till

kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut.

Beredning

Bilaga KS 2020/113/1, missiv

Bilaga KS 2020/113/2, Äldreplan Sala kommun 2020-2030
Bilaga KS 2020/113/3, protokollsutdrag VON 2020-06-17, §' 56

Socialchef Ingrid Strandman föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa Äldreplan för Sala kommun 2020-2 030, i enlighet med Bilaga KS

202 0/ 1  13/2.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt återremittera Äldreplan Sala kommun 2020—2030 i syfte att sända ut den på

remiss.

Elisabet Pettersson (C) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.09.45-09.50

Proposition

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och

finner att ärendet ska återremitteras.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt återremittera Äldreplan Sala kommun 2020-2030 i syfte att sända ut den på

remiss.

Utdrag

Vård och Omsorg

Utdragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 6 (33)
LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2020/1108

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala
kommun

INLEDNING

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2015, § 51, Svar på motion om

borttagande av  §  26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Sala kommun,

beslutade kommunfullmäktige ”att bifalla motionen, att ta bort nuvarande  §  26, om

insamling av pengar från Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun

samt att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Allmänna lokala

ordningsföreskrifter för Sala kommun i enlighet med beslutet."

Ett förslag till revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna har tagits

fram.

Beredning

Bilaga KS 2020/116/1, missiv

Bilaga KS 2020/ 116  /  2, reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala

kommun

Bilaga KS  2020/116/3, protokollsutdrag KF  2015-04-27, §  51

Kommunjurist Arminé Kanakanian föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt återremittera ärendet i syfte att uppdatera Allmänna lokala ordningsföreskrifter

för Sala kommun.

Proposition

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och

finner att ärendet ska återremitteras.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

at_t återremittera ärendet i syfte att uppdatera Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Sala kommun.

Utdrag

Kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(33)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2020/1101

Startbesked  — begäran om genomförande av beslutad investering

projekt  3793, återuppbyggnad av rökövningshus

INLEDNING

Räddningstjänsten har under ett par år projekterat för ett nytt rökövningshus på

övningsfältet. Detta nya hus är tänkt att ersätta det gamla som blev uttjänt och

sedermera revs för ett par år sedan.

Ett övningshus är en del av kärnverktygen för räddningstjänstens övningar som ska

bidra till att klara de uppgifter som samhället ställer men även för alla krav ifråga

om säkerhet för personal.

Räddningstjänsten saknar idag en välfungerande byggnad att öva i. Att behöva hyra

in sig på andra kommuners övningsfält är både mycket tidskrävande och kostsamt.

Beredning

Bilaga KS 2020/112/1, missiv

Brandinspektör johan Lönneborg föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag bevilja startbesked för genomförandet av beslutad investering projekt  3793,

återuppbyggnad av rökövningshus, i enlighet med Bilaga KS 202 0/  112  /  1.

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

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för genomförandet av beslutad investering projekt  3793,

återuppbyggnad av rökövningshus, i enlighet med Bilaga KS 2020 /112 /1.

Utdrag

Räddningstjänsten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 893’
LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2020/1112

Omfördelning av medel inom ram för Skatepark för 2020

INLEDNING

Beslut att anlägga Skateparken togs på kommunstyrelsens ledningsutskott den23

januari  2020, §  7. En upphandling av entreprenaden har utförts under våren och är

nu färdig. Ett LONA-bidrag har också beviljats för att få in pollinerare i miljön. För

att kunna färdigställa alla delar behöver pengar skjutas till projektet, men det går att

lösa genom omfördelning inom parkprogrammet. För det slutgiltiga färdigställandet

behöver medel skjutas till  2021.

Beredning

Bilaga KS  2020/117/1, missiv

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman och samhällsteknisk enhetschef Åsa Kling

föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att Iedningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 540 000 kronor inom parkprogrammet och genomföra projektet

202 0, enligt förslag i Bilaga KS  2020/117/1, samt

a_tt ta med färdigställandet av anläggningsarbetet i budgetprocessen för år  2021  och

framåt.

BESLUT _

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 540 000 kronor inom parkprogrammet och genomföra projektet

2020, enligt förslag i Bilaga KS  2020/117/1, samt

a_tt ta med färdigställandet av anläggningsarbetet i budgetprocessen för år  2021  och

framåt.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (33’

LEDN  INGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08—26

Dnr  2020/1124

Yta efter familjebassängen i Simhallen

INLEDNING

Renoveringen i simhallen har medfört att undervisningsbassängen samt 25 meter-

bassängen kan användas. Familjebassängen ingick inte i renoveringen då det

framkommit att det skulle innebära större reparation till en mycket större kostnad.

Målet var att hålla kostnaderna nere då Sala kommun tagit ett inriktningsbeslut att

bygga en ny simhall.

Detta innebär att ytan ”familjebassängen" ligger öppen och kommer att skapa

problem gällande säkerhet och trygghet för besökare då familjebassängen måste

inhägnas på något sätt.

En möjlighet att utveckla simhallen och samtidigt lösa problemet med

familjebassängen, är att täcka ytan med ett golv. Kostnaden för en sådan lösning är

cirka 1 000 000 kronor och arbetet innefattar bland annat fyllning av bassäng med

ISO betong samt läggning av klinkerplattor.

Detta skulle medföra att besökarna får en ökad yta att vara på samtidigt som det

möjliggör för Sala kommun att erbjuda alternativa aktivitetsmöjligheter för bland

annat Sala Simsällskap samt andra målgrupper.

Beredning

Bilaga KS  2020/138/1, missiv

Fastighetschef Åsa Eriksson och kultur—och fritidschef Roger Nilsson föredrar

ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till Fastighetsenheten att iordningsställa ytan efter familjebassängi

simhallen, enligt Kultur och Fritids önskemål och framtagen offert, samt

a_tt hänskjuta frågan om finansiering till budgetprocessen.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

fl återremittera ärendet i syfte att ta fram en långsiktig plan för användandet av

lokalen, samt

a_tt en återrapportering sker vid ledningsutskottets sammanträde i september 2020.

Proposition

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och

finner att ärendet ska återremitteras.

Utdragsbestyrkande

[
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) LEDNINGSUTSKO'ITET6<\ SALA
KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-08-26

Forts § 117

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt återremittera ärendet  i  syfte att ta fram en långsiktig plan  för användandet av

lokalen, samt

ag en återrapportering sker vid ledningsutskottets sammanträde i september  2020.

Utdrag

Fastighetsenheten

Kultur- och Fritid

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 (as)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr 2020/891

Remiss  — Förslag till nya föreskrifter för väg 70, Västmanlands län

INLEDNING

Väg 70 sträcker sig från Uppsala länsgräns vid Skarpbo till Dalarnas länsgräns

nordväst Rosshyttan. Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet
förgodstransporter, långväga personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik.

Vägen ingår i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods. Det finns

trafiksäkerhetskameror på sträckan.

Trafikverkets anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas utformning innebär

att vägar utan mittseparering med måttlig eller betydande trafik ska ha högsta

tillåtna hastighetsbegränsning 80 km/tim samt att åtgärder för höjda hastighets-

gränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa
anpassningar är ett viktigt bidrag till arbetet med att nå nollvisionen.

Beredning

Bilaga KS 2020/133/1, missiv

Bilaga KS 2020/ 133 /2, Sändlista för remissinstanser

Bilaga KS 2020/133/3, förslag till föreskrifter

Trafikingenjör Tord Lillja föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 70,

Västmanlands län, i enlighet med Bilaga KS 202 0/133/1.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 70,

Västmanlands län, i enlighet med Bilaga KS 2020/133/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (33)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr 2020/892

Remiss  — Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Västmanlands län

INLEDNING

Väg 56 sträcker sig från Södermanlands länsgräns vid Stora Tjärbruket till Uppsala

länsgräns. Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter,

långväga personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik.

Vägen ingår i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods. Det finns

trafiksäkerhetskameror på sträckan. Trafikverkets anpassning av hastighets-

gränserna till vägarnas utformning innebär att vägar utan mittseparering med

måttlig eller betydande trafik ska ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80

km/tim samt att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det

utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa anpassningar är ett viktigt bidrag

till arbetet med att nå nollvisionen.

Beredning

Bilaga KS 2020/134/1, missiv

Bilaga KS 2020/134/2, Sändlista för remissinstanser

Bilaga KS 2020/134/3, förslag till föreskrifter

Trafikingenjör Tord Lillja föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 56,

Västmanlands län, i enlighet med Bilaga KS  2020/134/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 56,

Västmanlands län, i enlighet med Bilaga KS 2020/134/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 13 (as)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2020/893

Remiss  — Förslag till nya föreskrifter för Väg 70, Uppsala län

INLEDNING

Väg 70 sträcker sig från E18 Enköping till Västmanlands länsgräns vid Skarpbo.

Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, långväga

personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik.

Vägen ingår i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods. Det finns

trafiksäkerhetskameror på sträckan. Trafikverkets anpassning av hastighet-

sgränserna till vägarnas utformning innebär att vägar utan mittseparering med

måttlig eller betydande trafik ska ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80

km/tim samt att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det

utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa anpassningar är ett viktigt bidrag

till arbetet med att nå nollvisionen.

Beredning

Bilaga KS 2020/136/1, missiv

Bilaga KS 2020/136/2, Sändlista för remissinstanser

Bilaga KS 2020/136/3, förslag till föreskrifter

Trafikingenjör Tord Lillja föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 70,

Uppsala län, i enlighet med Bilaga KS 2020/136/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 70,

Uppsala län, i enlighet med Bilaga KS 2020/136/1.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (33)
LEDNINGSUTSKO1TET

Sammanträdesdatum

2020—08-26

Dnr  2020/894

Remiss  — Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Uppsala län

[NLEDNING

Väg 56 sträcker sig från Västmanlands länsgräns till Gävleborgs länsgräns.

Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, långväga

personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik.

Vägen ingår i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods. Det finns

trafiksäkerhetskameror på sträckan. Trafikverkets anpassning av hastigh ets-

gränserna till vägarnas utformning innebär att vägar utan mittseparering med

måttlig eller betydande trafik ska ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80

km/tim samt att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det

utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa anpassningar är ett viktigt bidrag

till arbetet med att nå nollvisionen.

Beredning

Bilaga KS 2020/135/1, missiv

Bilaga KS  2020/ 135/2, Sändlista för remissinstanser

Bilaga KS  2020/135/3, förslag till föreskrifter

Trafikingenjör Tord Lillja föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 56,

Uppsala län, i enlighet med Bilaga KS 2020/135/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 56,

Uppsala län, i enlighet med Bilaga KS 2020/135/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1553)
LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr 2020/1109

Skrivelse angående Västmanlands kommuners beredskap

INLEDNING

Den materielkris som Region Västmanland gick igenom vid leverantörsbytet av

förbrukningsvaror  2019  samt den nuvarande materiel- och läkemedelskrisen som

Coronapandemin försatt regionen, länets kommuner och Sverige i visar med all

tydlighet att den kommunala, regionala samt nationella beredskapen behöver

stärkas. Detta arbete bör inte invänta tvingande lagstiftning utan påbörjas redan nu.

För att få en stärkt regional och kommunal beredskap för läkemedel och

sjukvårdsmateriel till en rimlig kostnad bör detta arbete samordnas mellan

Västmanlands kommuner och Region Västmanland då dessa i viss utsträckning är i

behov av liknande sjukvårdsmateriel. Sala kommun bör därför snarast uppmana

Region Västmanland att ta en ledarroll i detta arbete och påbörja samordnings-

arbetet med att få till större gemensamma omsättningslager i Västmanland.

Beredning

Bilaga KS  2020/115/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppmana Region Västmanland att ta initiativ till ett projekt som syftar till att

uppnå en större samordning och gemensam lagerhållning av hälso-och

sjukvårdsmateriel samt vid behov även läkemedel, mellan Region Västmanland och

Västmanlands kommuner.

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

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppmana Region Västmanland att ta initiativ till ett projekt som syftar till att

uppnå en större samordning och gemensam lagerhållning av hälso-och

sjukvårdsmateriel samt vid behov även läkemedel, mellan Region Västmanland och

Västmanlands kommuner.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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CUM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(33)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2020/874

Ansökan om ekonomiskt  stöd  till Bufff Västmanlands verksamhet i

Västmanland för 2020

INLEDNING

Bufff Västmanland (Barn och ungdom med förälder/ familjemedlem i fängelse) har

sin föreningslokal på Ekebygatan  i  Sala. Bufff erbjuder övernattningsmöjligheter för

barn i sällskap med vuxen som ska besöka pappor på Anstalten Salberga.

Arbetet med projektet biblioterapi som hjälpmedel inom kriminalvården pågår i

samarbete med Anstalten Salberga och kommer att löpa under tre år.

Man fortsätter även att vara medföljare till de barn som ska besöka sina pappor på

anstalten vars mammor inte kan delta i besöket.

Lägenheten på Ekebygatan kan även upplåtas som akutboende till barn och

mammor som är i behov av boende.

BufffVästmanland inkom den  9  juni  2020  med en ansökan om ekonomiskt stöd om

30 000 kronor för  2020  för verksamheten i Sala. '

Beredning

Bilaga KS  2020/131/1, missiv

Bilaga KS  2020/131/2, ansökan om ekonomiskt stöd

Bilaga KS  2020/131/3, Verksamhetsberättelse för Bufff Västmanland  2019

Bilaga KS  2020/ 131/4, Verksamhetsplan  2020, Bufff Västmanland

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för år  2020  bevilja Bufff Västmanland 30 000 kronor i ekonomiskt stöd, att tas ur

kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för år  2020  bevilja Bufff Västmanland 30 000 kronor i ekonomiskt stöd, att tas ur

kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

l



vinnlägga

&  SALA
KOMMUN

§ 124

Justerandes sign

Wi)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (33)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr 2020/307

Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges
sammanträden

INLEDNING

Radio Sala inkom den 18 februari  2020  med ansökan om bidrag för radiosändning
av kommunfullmäktiges sammanträden. Ansökan omfattar ett engångsbelopp på

10 000 kr för år 2020.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att bevilja bidrag om 10 000 kr för 2019,

kommunstyrelsens beslut den 4 april  2019, § 65.

Beredning

Bilaga KS 2020/132/1, missiv

Bilaga KS 2020/132/3, ansökan från Radio Sala

Bilaga KS 2020/132/3, protokollsutdrag KS  §  65, 2019—04-04

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för år 2020 bevilja Radio Sala 10 000 kronor i bidrag, att tas ur
kommunstyrelsens förfogande, för radiosändning av kommunfullmäktiges

sammanträden.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för år 2020 bevilja Radio Sala 10 000 kronor i bidrag, att tas ur

kommunstyrelsens förfogande, för radiosändning av kommunfullmäktiges

sammanträden.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 18 (33>
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08—26

Dnr 2019/914

Ansökan  om aktivitetsstöd för livskraft  äldre  2019

INLEDNING

PRO  Sala  har inkommit med en ansökan om aktivitetsstöd på 30 000 kronor för

2019 års verksamhet för att täcka kostnader för aktiviteter och utbildning av ledare

för livskraft med äldre .

Beredning

Bilaga KS 2020/139/1, ansökan

Bilaga KS 2020/139/2, rapport från studieorganisatör

Bilaga KS 2020/139/3, program  för våren 2019

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja PRO Sala 30 000 kronor i aktivitetsstöd, att tas ur kommunstyrelsens

förfogande, för aktiviteter och utbildning av ledare för livskraft äldre.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja PRO  Sala  30 000 kronor i aktivitetsstöd, att tas ur kommunstyrelsens

förfogande, för aktiviteter och utbildning av ledare för livskraft äldre.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08—26

Dnr  2018/396

Svar på motion om att möjliggöra att ungdomsgården har

helgöppet

INLEDNING

Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars  2018  med motion om utökade öppettider på

ungdomslokalen  — Lokal 17.

Motionären framför att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva

ha öppettider anpassade till behovet hos de ungdomar lokalen är till för.

Beredning

Bilaga KS 2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS  2020/118/2, remissvar Kultur och Fritid

Bilaga KS  2020/118/3, motion från Kristina Nyberg (S)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

l
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 20 (33)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2018/1493

Svar på motion om monument vid rådhuset av Sala stads
grundare

INLEDNING

Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD) inkom den 26 november  2018  med

rubricerad motion. Motionärerna yrkar att en utredning tillsätts för att se över

möjligheterna att uppföra ett monument i anslutning till rådhuset genom att

komplettera befmtlig byst av Gustav II Adolf med en piedestal.

Beredning

Bilaga KS 2020/119/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS  2020/119/2, protokollsutdrag KFN  §  36, 2019-03-20

Bilaga KS  2020/119/3, protokollsutdrag KFN  §  25, 2019-02-14

Bilaga KS  2020/119/4, remissvar Kultur och Fritid

Bilaga KS  2020/119/5, motion från Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

ag uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att placera den

befintliga bysten av Gustav II Adolf i anslutning till rådhuset.

Glenn Andersson (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt motionen avslås.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Glenn Anderssons (S)

yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag bifalla motionen, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att placera den

befintliga bysten av Gustav II Adolf i anslutning till rådhuset.

Reservationer

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

Anderssons (S) yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (33)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr2018/1465

Svar på motion om NPF säkrad och intryckssanerad skola

INLEDNING

Magnus Edman (SD) och Louise Eriksson (SD) inkom den 29  oktober 2018  med

rubricerad motion. Motionärerna vill att ett arbete påbörjas med att samtliga Sala

kommuns skolor NPF säkras och intryckssaneras senast den 31 december  2020.

Beredning

Bilaga KS  2020  /  120  /  1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS  2020/120/2, remissvar Barn och Utbildning

Bilaga KS  2020/120/3, motion från Magnus Edman (SD) och Louise Eriksson (SD)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (33)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—08-26

Dnr  2018/1466

Svar på motion om införandet av Swish vid betalning inom Sala

kommuns  verksamheter

INLEDNING

Magnus Edman (SD) inkom den 29  oktober 2018  med en motion om att införa Swish

vid betalning inom Sala kommuns  verksamheter.

Motionären anser att det skulle vara ett utmärkt komplement till kort- och

fakturabetalning.

Beredning

Bilaga KS 2020/121/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 2020/ 121 /2, remissvar Ekonomikontoret

Bilaga KS  2020/120/3, motion från Magnus Edman (SD)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

ät bifalla motionen, samt

a_tt uppdra till kommunchef att säkerställa att swish införs som betalningsmedel

inom samtliga av kommunens verksamheter.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Erik Hamrins (M)

yrkande och finner Erik Hamrins (M) yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen samt

a_tt uppdra till kommunchef att säkerställa att swish införs som betalningsmedel

inom samtliga av kommunens verksamheter.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (33)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020-08—26

Dnr  2018/1492

Svar på motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga

INLEDNING

Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD) inkom den 26 november  2018  med en

motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga.

Motionärerna yrkar att Sala kommun omgående ser över möjligheten att göra

terminsavgiften på den kommunala kulturskola avgiftsfri för barn och unga upp till

18 år samt att kommunens ser över möjligheten att ändra hyra på instrument till

depositionsavgift som återfås vid inlämning efter avslutad utbildning.

Beredning

Bilaga KS  2020/122/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS  2020/122/2, remissvar Barn och Utbildning

Bilaga KS  2020/122/3, motion från Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (33)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2019/280

Svar på motion om klassisk arkitektur i centrala Sala

INLEDNING

Magnus Edman (SD) inkom den 25 februari  2019  med en motion om klassisk

arkitektur i centrala Sala.

Motionären vill att Sala kommun ska arbeta för att vid varje nybyggnation i de

centrala delarna av Sala, särskilt beakta och främja en mer klassisk arkitektur.

Beredning

Bilaga KS  2020/ 123  /  1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS  2020/123/2, protokollsutdrag — BMN  §  67, 2019-08-27

Bilaga KS  2020/123/3, remissvar Bygg och Miljö

Bilaga KS  2020/123/4, motion från Magnus Edman (SD)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (33)
LEDN INGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr 2019/419

Svar på motion om att  utreda  samordning av arbete mot mental

ohälsa

INLEDNING

Camilla Runeräs (S) inkom den 25 mars  2019  med en motion om att  utreda

samordning av  arbete  mot mental ohälsa.

Motionären vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för en

samordningsfunktion av samtliga arbeten mot psykisk- och mental ohälsa och om

möjligheten finns, inrätta en sådan funktion.

Beredning

Bilaga KS  2020/ 124/ 1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 2020/124/2, protokollsutdrag —VON § 64, 2019-06-18

Bilaga KS 2020/124/3, remissvar Vård och Omsorg

Bilaga KS  2020/124/4, motion från Camilla Runerås (S)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

&  anse motionen besvarad.

Ulrika Spärebo (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

ät bifalla motionen.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S)

yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Reservationer

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

Spärebos (S) yrkande.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 26 (33)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—08-26

Dnr 2019/947

Svar på motion om att  utreda  samordning av oanvända möbler för

återanvändning

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) och Per—Olov Rapp (S) inkom den 17 juni  2019  med en motion

om att utreda samordning av oanvända möbler för återanvändning.

Motionärerna vill att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att samordna

oanvända möbler i kommunens samtliga förvaltningar i ett gemensamt register och

på så vis spara stora kostnader på inköp av nya möbler.

Beredning

Bilaga KS 202 0  /  1  25  /  1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 202 0/ 125 /2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2020/125/3, motion från Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en

kommunal möbelrenovering inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en

kommunal möbelrenovering inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (33)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr 2018/84

Svar  på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering på
Strandvägen

INLEDNING

Ett medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering på Strandvägen, inkom

den 26 februari 2018.  F  örslagsställaren vill att det anordnas en husbilsparkering

med toalett/ dusch vid gamla minigolfbanan, Strandvägen.

Beredning

Bilaga KS  2020 / 126/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion
Bilaga KS 2020/126/2, remissvar Näringslivskontoret

Bilaga KS 2020/126/3, medborgarförslag

Bilaga KS 2020/126/4, bilaga medborgarförslag

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 28 (33)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2018/920

Svar på medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed

Gröna gången

INLEDNING

Ett medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed Gröna gången, inkom den

24 september  2018.  Förslagsställaren föreslår att utöka antalet soffor utmed Gröna

gången med hänvisning att många promenerar utmed stråket och behöver kunna

sätta sig för att vila och njuta av miljön.

Beredning

Bilaga KS  2020/127/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 2020  /127/2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2020/127/3, medborgarförslag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S)

yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag anse medborgarförslaget besvarat.

Reservationer

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

Spårebos (S) yrkande.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

nu

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (33)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr 2018/1111

Svar på medborgarförslag om  staket  runt hela lekparken i

stadsparken

INLEDNING

Ett medborgarförslag om att ett staket runt hela lekparken i stadsparken inkom den

24 september  2018.  Förslagsställaren föreslår att ett staket sätts upp runt hela

lekparken i Stadsparken i syfte att öka tryggheten särskilt för föräldrar med barn

som är "rymmare".

Beredning

Bilaga KS 2020  /  128  /  1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS  2020/128/2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2020/128/3, medborgarförslag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

_t_t anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Miu

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 30 (33)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—08—26

Dnr  2018/1112

Svar  på medborgarförslag om föräldragrupp för ensamstående i

Sala

INLEDNING

Ett medborgarförslag inkom den 24 september  2018.  Förslagsstållaren önskar en

föräldragrupp för ensamstående i Sala kommun. Förslagsställaren beskriver i sitt

förslag att dessa grupper saknas inom BVC och den öppna förskolan.

Beredning

Bilaga KS 2020 / 129 /1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS  2020/129/2, protokollsutdrag VON  § 140, 2018-12-13

Bilaga KS  2020/129/3, remissvar Vård och Omsorg

Bilaga KS  2020/129/4, medborgarförslag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

Vow

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (33)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr  2018/1127

Svar på medborgarförslag om att upprätta en slöjd— och

hantverkssal för allmänheten föräldragrupp för ensamstående i

Sala

INLEDNING

Ett medborgarförslag inkom den 24 september  2018.  Förslagsställaren föreslår att

en slöjd-och hantverkssal upprättas. Den ska vara tillgänglig för allmänheten på

passande tider, där slöjd och hantverk kan bedrivas av de som saknar egna medel

och utrymmen.

Beredning

Bilaga KS 2020/ 130/ 1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS  2020/130/2, remissvar Kultur och Fritid

Bilaga KS 2020/130/3, remissvar Barn och Utbildning

Bilaga KS  2020/130/4, medborgarförslag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget, samt

a_tt uppdra till skolnämnden att utreda hur lämplig lokal kan göras tillgänglig, samt

hur bokning av sådan ska kunna ske.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget, samt

a_tt uppdra till skolnämndenatt utreda hur lämplig lokal kan göras tillgänglig, samt

hur bokning av sådan ska kunna ske.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Ow

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 32 (33)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Dnr 2020/4

Information /övriga frågor

Anders Wigelsbo (C) informerar att ett  extra sammanträde  med kommunstyrelsens

ledningsutskott kommer att hållas den 17 september 2020, kl.09.00.

Anders Wigelsbo (C) informerar om att räddningschef/ säkerhetschef Tommy

Jansson kommer att avsluta sin anställning i Sala kommun i oktober 2020.

En rekryteringsprocess av efterträdare ska påbörjas inom kort.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) presenterade skatteunderlagsprognos den

24 augusti. SKR gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året:

februari, april, augusti, oktober samt december.

Ander Wigelsbo (C) ger en kort information om utfallet för Sala kommun.

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga om Sala kommuns avtal med IP Only gällande

bredbandsutbyggnaden i Sala kommun. Avtalet löper ut den 31 december 2020 och

Spårebo vill få svar på hur arbetet med ett eventuellt förlängt avtal fortlöper.

Anders Wigelsbo (C) informerar att frågan ska lyftas på kommunstyrelsens

sammanträde den 9 september 2020.

Magnus Edman (SD) vill få klarhet i hur rutinerna för näckrosröjning i dammarna

fungerar. Han såg ett inslag i SVT som visade att röjning genomförts. Efter att ha

promenerat utmed dammarna konstaterar Edman att det fortfarande finns mängder

av näckrosor kvar, därav hans frågeställning.

Anders Wigelsbo (C) informerar om den upphandling och rutiner som finns.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga information/ övriga frågor till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



våta—W SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 33 (33)

:3: SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum
2020-08-26

Dnr 2020/4

§  140 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2020/114/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

W


