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SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-09—17

Plats och tid Gemenskapen, Rådhusgatan 4  B, torsdagen den 17 september  2020

kl. 09.00 - 12.37

Ajournering kl. 09.33  — 09.40, kl. 10.32  — 10.50,§ 144

Närvarande Se sidan  2

Utses attjustera ---

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare ' ,. _q ""'" Paragrafer 14-1- 14-8
Li m

Ordförande , '

"I Anders Wigelsbo (C)

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2020-09-17

Datum för anslags uppsättande 2020-09-18 Datum för anslags nedtagande 2020-10-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-09-17

Närvarolista

Beslutande Anders Wigelsbo (C), ordförande
Ledamöter Erik Hamrin (M), vice ordförande

Sture Johansson (C)

Ulrika Spärebo (S)

Glenn Andersson (5), deltar på distans

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare Elisabet Pettersson (C)

Hanna Westman (SBA), deltar på distans
Magnus Edman (SD)

Camilla Runerås (S)

Viktor Kärvinge [S)

Närvarande representanter Magnus Holm (KD)

Mona Johansson (L)

Ingela Kilholm Lindström (MP)

Johanna Ritvadotter (V)

Övriga deltagare Annica Åkerblom, näringslivschef

Äsa Eriksson, fastighetschef

Helena Sandberg, konsult från Hifab AB

JuneAnn Wincent, skolchef

Benny Wetterberg, utvecklingschef

Jimmy Haaga, lokalstrateg

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Mikaela Jaredal, verksamhetscontroller

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl, verksamhetscontroller

Johan Duse, transportstrateg, deltar på distans

Daniel Holmvin, kommunchef

Lina Ahlm, kommunsekreterare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Dnr 2020/4

Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar,

att ledningsutskottet beslutar,

a_tt lägga till följande punkt till föredragningslistan

. Information

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar,

a_tt lägga till följande punkt till föredragningslistan

. Information

Utdragsbestyrkande

4 (13)
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Justerandes  sign

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 5(13)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Dnr 2020/429

Serviceplan för Sala kommun  2020—2025

INLEDNING

Syftet  med serviceplanen år att öka förståelsen och kunskapen om vilken service

som idag finns inom kommunen med fokus på kommersiell service. Det

övergripande målet med serviceplanen år att skapa nya hållbara servicelösningar på

landsbygden som utgår från de lokalt varierande förutsättningar som finns i varje

del av kommunen. Det ska finnas en god service på rimlig nivå för alla som bor,

verkar och besöker Sala kommun. Ett förslag har arbetats fram.

Beredning

Bilaga KS  2020/37/1, missiv från näringslivsenheten, 2020-03-16

Bilaga KS  2020/37/2, förslag till Serviceplan för Sala kommun  2020-2025

Näringslivschef Annica Åkerblom föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar,

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

a_tt anta Serviceplan för Sala kommun  2020-2025, i enlighet med Bilaga KS

202 0/3 7/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

a_tt anta Serviceplan för Sala kommun  2020-2025, i enlighet med Bilaga KS

2020 /3  7/ 2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(13)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Dnr 2020/1222

Budgetprocess investeringar

INLEDNING

Information  om budgetprocessen vid investeringar. Sala kommuns investeringar

ska  i  möjligaste mån finansieras med egna medel.  I  budgetplaneringen  avsätts

maximalt investeringsmedel motsvarande vad kommunen kan egeniinansiera.

Beredning

Bilaga KS 2020/142/1, Budgetprocess  investeringar, 2020-06—23

Ordförande Anders Wigelsbo (C) och ekonomichef Inger Lindström föredrar

ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar,

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar,

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdrag

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Dnr2019/331 och  2019/392

Redovisning av utredningsuppdrag gällande Kyrkskolan i

Möklinta och Varmsätra skola - inklusive beslut om om- och

tillbyggnad

INLEDNING

Kyrkskolan i Möklinta bedriver idag delar av sin undervisning i det före detta

äldreboendet Åsgården, då skolans lokaler är otillräckliga för verksamheten.

Samtidigt har antalet elever på skolan ökat. Ledningsutskottet beslutade den 20

mars  2019, §  72, att uppdra till fastighetschef att utreda lokalsituationen för

kyrkskolan i Möklinta och framtiden för Äsgården. Resultaten av utredningarna

skulle presenteras på ledningsutskottets sammanträde i januari 2020 vilket

fördröjdes och presenteras istället på dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade den  7  mars 2019, §  32, att  uppdra  till fastighetschef att

utreda investeringsbehovet vid Varmsätra skola för att säkerställa tillgång till

ändamålsenligt kök, matsal och idrottslokal. Utredningen presenterades på

ledningsutskottet sammanträde den 25 september 2019.

Beredning

Bilaga KS 2020/62/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2020-03-04

Bilaga KS 2020/ 62 /2, Fastighetsenheten utredningar avseende Kyrkskolan i

Möklinta, Varmsätra skola och Ängshagenskolan

Bilaga KS 2020/62/3, protokollsutdrag från KSLU, 2020-03—20, §  72

Bilaga KS 2020/62/4, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2020-09-14

Fastighetschef Åsa Eriksson och konsult Helena Sandberg från Hifab AB föredrar

ärendet.

Skolchef ]uneAnn Wincent, utvecklingschef Benny Wetterberg, lokalstrateg Jimmy

Haaga, samhällsbyggnadschef Anders Almroth, verksamhetscontroller Mikaela

jaredal, verksamhetscontroller Daniel Ahlin och Mathias Goldkuhl,

verksamhetscontroller deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

att genomföra om- och tillbyggnad av Kyrkskolan i Möklinta i enlighet med

utredningens alternativ 2, i enlighet med Bilaga KS 2020/62/2,

att om- och tillbyggnationen av Kyrkskolan i Möklinta ska genomföras så att den nya

förskolan kan tas i bruk tredje kvartalet 2022,

att genomföra om- och tillbyggnad av Varmsätra skola i enlighet med utredningens

alternativ 2 i enlighet med Bilaga KS 202 0/62/2, samt

att om- och tillbyggnationen av Varmsätra skola ska vara färdigställd till början av

höstterminen 2023

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 09.32  — 09.50

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-09-17

§ 144  forts.

Ulriks Spårebo (S) yrkar,

bifall till Anders Wigelsbos (C) första  och  andra  att-sats avseende Kyrkskolan i

Möklinta,

avslag till Anders Wigelsbos (C) tredje och fjärde att-sats avseende Varmsätra skola,

samt

att genomföra nybyggnation av Varmsätra skola i enlighet med utredningens

alternativ  3  a i enlighet med Bilaga KS  2020/62/2.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkandes första och andra att-sats

avseende Kyrkskolan i Möklinta mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet.

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkandes tredje och fjärde att-sats mot

Ulrika Spårebos (S) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns:

Den som stödjer ordförandes yrkande röstar ja, den som stödjer Ulrika Spårebos (S)

yrkande röstar nej.

Vid voteringen avges  3  ja-röster (Anders Wigelsbo  (C), Sture johansson  (C), Erik

Hamrin (M) och  2  nej-röster (Ulrika Spårebo  (S), Glenn Andersson  (S))

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,

a_tt genomföra om- och tillbyggnad av Kyrkskolan i Möklinta i enlighet med

utredningens alternativ 2, i enlighet med Bilaga KS  2020/62/2,

att om- och tillbyggnationen av Kyrkskolan i Möklinta ska genomföras så att den nya

förskolan kan tas i bruk tredje kvartalet  2022,

a_tt genomföra om- och tillbyggnad av Varmsätra skola i enlighet med utredningens

alternativ  2  i enlighet med Bilaga KS  2020/62/2, samt

a_tt om— och tillbyggnationen av Varmsätra skola ska vara färdigställd till början av

höstterminen  2023.

Reservation

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

Spärebos (S) yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



vagga—w

’96 SALA
KOMMUN

§  145

mm“

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9‘13)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Dnr  2020/1247

Skollokaler

INLEDNING

Sedan  2015  har Sala kommun  arbetat  intensivt med att tillskapa nya lokaler för en

växande skolverksamhet i takt med ökat antal elever  i  skola, förskola och

gymnasium. Vid årsskiftet  2017  -  2018  upptäcktes också en större vattenskada på

Åkraskolan, vilket medförde att Gärdesta modulskola uppfördes under våren  2018.

Den senaste tiden har det också uppdagats att flera av kommunens befintliga

förskolor har stora och i vissa fall akuta renoveringsbehov. Det har medfört att ett

större antal kortsiktiga lösningar tillskapats, ofta i form av moduler eller

ombyggnationer som löst problem på kort sikt, men medfört negativa konsekvenser

för såväl verksamheternas utförande som ekonomi.

Under 2020 har också prognoserna för elevantalet de kommande åren reviderats
ned kraftigt, samtidigt som det blivit uppenbart att kommunens

investeringsplanering måste förbättras för att kunna vidmakthålla en god

ekonomisk hushållning.

Beredning

Bilaga KS  2020/144/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2020-09-14

Skolchef JuneAnn Wincent, utvecklingschef Benny Wetterberg, lokalstrateg Jimmy

Haaga, samhällsbyggnadschef Anders Almroth, verksamhetscontroller Mikaela

Iaredal, verksamhetscontroller Daniel Ahlin och Mathias Goldkuhl,

verksamhetscontroller deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar,

att ledningsutskottet beslutar att uppdra till lokalstrateg,

att i samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en femårig reinvesteringsplan för förskole- och skollokaler,

att i samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en tioårig strategisk investeringsplan för förskole- och skollokaler,

att i samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en kortsiktig plan för förskolelokaler i Sala tätort,

att de fem- och tioåriga investeringsplanerna ska presenteras vid ledningsutskottets

sammanträde i februari  2021, samt

att den kortsiktiga planen för förskolelokaler i Sala tätort ska presenteras vid

ledningsutskottets sammanträde i december  2020.

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-09-17

 

KSLU  §  145  forts.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar att uppdra till lokalstrateg,

a_tt i samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en femårig reinvesteringsplan för förskole- och skollokaler,

a_tt i samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en tioårig strategisk investeringsplan för förskole- och skollokaler,

a_tt i samverkan med Barn- och utbildning och Fastighetsenheten ta fram förslag till

en kortsiktig plan för förskolelokaler i Sala tätort,

a_tt de fem- och tioåriga investeringsplanerna ska presenteras vid ledningsutskottets

sammanträde i februari 2021, samt

a_tt den kortsiktiga planen för förskolelokaler i Sala tätort ska presenteras vid

ledningsutskottets sammanträde i december 2020.

Utdrag

Lokalstrateg

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13’
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Dnr  2020/1224

Avgiftsfri kollektivtrafik

INLEDNING

Kommunfullmäktige i Sala beslutade i november  2017  om att införa avgiftsfri

kollektivtrafik på försök under perioden  1  april  2018  till och med 31 mars  2021  på

tätorts och landsbygdstrafik inom kommunen. Vid dagens sammanträde ges en

redovisning av utfallet.

Beredning

Bilaga KS  2020/ 143  /  1, missiv från samhällsbyggnadskontoret, 2020-02-29

Transportstrateg Johan Duse föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att förlänga provperioden med avgiftsfri kollektivtrafik från och med  1  april  2021

till och med 31 december  2021.

Erik Hamrin (M) yrkar,

att ledningsutskottet beslutar,

att ärendet ska återremitteras för att kompletteras tydligare med

miljönyttobeskrivningar samt minst tre olika alternativ till prismodeller som ska

kunna träda i kraft vid projektets avslut eller senast 30 juni  2021,

att ärendet ska redovisas vid ledningsutskottets sammanträde i januari  2021, samt

att ledningsutskottet uppdrar till kommunchef att samverka med

kollektivtrafikmyndigheten för att utreda införandet av ny avgiftsplan vid

halvårsskiftet 202 1.

Sture Johansson (C) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras

och finner att ärendet ska avgöras idag.

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

yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag förlänga provperioden med avgiftsfri kollektivtrafik från och med  1  april  2021

till och med 31 december  2021.

Reservationer

Erik Hamrin (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13>
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—09-17

Dnr  2020/407

Digitalt ungdomsråd via SpeakApp — redovisning av
utredningsuppdrag

INLEDNING

Sala kommun har ett flertal medborgardialoger i form av råd. Genom  dessa  nås olika

intressen i samhället. Funktionsrättsrådet och näringslivsrådet är ett par exempel

på dessa. Idag finns dock ingen riktad dialog mot kommunens ungdomar och där

behövs en ändring genomföras. På kommunstyrelsens Iedningsutskotts

sammanträde den 23 mars  2020, §  52, fick kommunchefi uppdrag att utreda

möjligheten att införa ett digitalt ungdomsråd med avseende på nytta, kostnader

samt tid för lansering.

Beredning

Bilaga KS  2020/41/1, missiv från förste vice ordförande i kommunstyrelsen, 2020-

06-11

Bilaga KS  2020/41/2, protokollsutdrag från KSLU  2020-03-23, §  52

Bilaga KS  2020/41/3, yttrande från kommunikationsenheten, 2020-06-11

Bilaga KS  2020/41/4, offert från Speakapp, 2020-09-10

Bilaga KS 202 0/41/5, metoder för barn- och ungdomsinflytande i kommunens

politiska processer från Haninge kommun

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar,

att ledningsutskottet beslutar,

a_tt hänskjuta ärendet till demokratiberedningen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar,

föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till demokratiberedningen.

Utdrag

Demokratiberedningen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/4, 2019/910

§  148 Information

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) lyfter följande frågor;

0 När ska skrivelsen från Socialdemokraterna, som inkom  2019-06—10,

angående Aguélimussets framtid ska behandlas? Ordförande informerar om

att den ska behandlas på ledningsutskottets sammanträde  i  oktober.

0 När ska skrivelse från Socialdemokraterna, som inkom  2020-02-27,

angående lasarettsområdet ska behandlas? Ordförande informerar om att

den ska behandlas på ledningsutskottets sammanträde i oktober.

. Äldreomsorgssatsningen. Hur går vi vidare med de statliga medlen för

kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Ärendet kommer att behandlas

av ledningsutskottet under hösten med berörda tjänstepersoner och

förtroendevalda.

. Vad händer med trafiksituationen på Fridhem. Ordförande tackar för

påminnelsen och kommer kontakta Trafikverket. Frågan kommer att

återrapporteras till ledningsutskottet.

. Sammanträden och distansdeltagande. Socialdemokraterna informerar om

att från och med kommunstyrelsens sammanträde i oktober kommer

ledamöter och ersättare i större utsträckning delta på plats. Diskussion om

lämplig lokal för att möjliggöra att folkhälsomyndighetens

rekommendationer kan följas.

Magnus Edman (SD) lyfter frågan om inställda sammanträden för

kommunfullmäktige. Diskussion i frågan och förslag att lyfta detta i

demokratiberedningen.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar,

att ledningsutskottet beslutar,

att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar,

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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