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I SALA 
KOMMUN 

§ 149 

Justerandes sign 

cw 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/316 

Gestaltnings- och skötselplan för dammarna vid Måns Ols 

INLEDNING 
Samhällstekniska enheten fick i februari uppdrag av ledningsutskottet, 2020-02-19 
§ 26, att till mötet i september ta fram en gestaltnings-och skötselplan för 
dammvallarna vid Måns Ols. Planen skulle samverkas med berörda intressenter, 
inklusive Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
Länsstyrelsen önskade två dokument, en skötselplan och en gestaltningsplan. För 
skötselplanen ville de se ett arbete för hela Natura 2000-området, som ska 
presenteras senast i december 2020. 
Gestaltningsplanen är framtagen i samarbete mellan olika enheter i kommunen samt 
Sala Silvergruva AB. En student har hjälpt till med illustrationer. Planen har 
samråtts med allmänheten under augusti -september via digital och fysisk 
utställning på biblioteket samt kvälls drop-in i Blå salen. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/153/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2020/153/2, Gestaltningsplan - dammvallarna vid Måns Ols 
Bilaga KS 2020/153/3, översiktskarta 
Bilaga KS 2020/153/4, illustrationer 
Bilaga KS 2020/153/5, Skötselplan - dammvallarna vid Måns Ols 

Ledningsutskottets beslut 2020-02-19, § 36 

Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare och Anna Winnersjö-Edholm, 
kommunekolog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna och genomföra planerna i enlighet med 
Bilagor KS 2020/153/2 och 2020/153/5, samt 
att ta med genomförandet av planerna i budgetarbetet för 2021 och framåt. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar tillägg 
att kontakt tas omgående med aktörer för att påskynda att djur ska finnas redan 
sommaren 2021. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 
Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag 
och finner yrkandet bifallet. 

Utd rags be styrka nd e 
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I SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

Forts§ 149 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

att lägga informationen till handlingarna och genomföra planerna i enlighet med 
Bilagor KS 2020/153/2 och 2020/153/5, 
att ta med genomförandet av planerna i budgetarbetet för 2021 och framåt, samt 
att kontakt tas omgående med aktörer för att påskynda att djur ska finnas redan 
sommaren 2021. 

Utdrag 
Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

5 (29) 



§ 150 

Justerand es sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1289 

Försäljning av fastigheten Kristina 4;15, Sala kommun 

INLEDNING 
MB Arkitekthus AB har kommit in med en förfrågan om att förvärva cirka 25 000 
kvm av fastigheten Kristina 4:15, i Hammarhagen med avsikt att söka 
förhandsbesked, exploatera och bygga bostäder. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/147 /1, missiv från plan- och utvecklingsenheten 
Bilaga KS 2020/147 /2, värdeutlåtande Ludvig & Co 
Bilaga KS 2020/147 /3, värdeutlåtande Forum Fastighetsekonomi AB 
Bilaga KS 2020/14 7 /4, värdering utförd av exploateringsingenjör Sala kommun 
Bilaga KS 2020/147 /5, köpeavtal 

Markingenjör Björn Danneby föredrar ärendet. 
Verksamhetscontroller Mathias Goldkuhl deltar vid ärendets beredning. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att teckna 
köpekontrakt gällande del av fastigheten Kristina 4:15 i enlighet med Bilaga KS 

2020/147 /5 . 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att teckna 
köpekontrakt gällande del av fastigheten Kristina 4:15 i enlighet med Bilaga KS 

2020/147 /5 . 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 151 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1292 

Försäljning av del av fastigheten Sala Kristina 4:14, Sala kommun 

INLEDNING 
Grundkraft AB inkom i juli 2020 med en avsiktsförklaring att förvärva 3,8 hektar av 
fastigheten Sala Kristina 4:14. Ett överenskommit pris är satt till 2 660 000 kronor. 
Bolaget åtar sig ansvar och kostnader för marksanering, vilket framgår i köpeavtalet 
§ 7. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/148/1, missiv från plan-och utvecklingschef samt 
kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2020 /148 /2, avsiktsförklaring gällande Södra Gustavs borg, Grundkraft AB 
Bilaga KS 2020/148/3, köpeavtal 

Markingenjör Björn Danneby föredrar ärendet. Verksamhetscontroller Mathias 
Goldkuhl deltar vid ärendets beredning. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna försäljningen del av fastigheten Sala Kristina 4:14 till ett pris av 
2 660 000 kronor med tillträde enligt§ S i köpeavtalet, samt 
att avtalet får undertecknas av plan- och utvecklingschef. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna försäljningen del av fastigheten Sala Kristina 4:14 till ett pris av 
2 660 000 kronor med tillträde enligt§ S i köpeavtalet, samt 
att avtalet får undertecknas av plan- och utvecklingschef. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkand e 
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KOMMUN 

§ 152 

Justerand es sign 

CWr 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1121 

Strategisk förvärv av fastigheten Brädgården 3 på Norrmalm i Sala 

INLEDNING 
Plan-och utvecklingsenheten har enligt verksamhetsplan för åren 2019-2021 för 
avsikt att genomföra strategiska markförvärv på Norrmalm för att kunna ha 
rådighet över området och beredskap för att uppfylla behovet för framtida 
bostadsförsörjning i Sala kommun. 
4 stycken värderingar av fastigheten Brädgården 3 har utförts. 
Plan-och utvecklingsenheten anhåller om att förvärva fastigheten Brädgården 3, till 
ett pris av 7 200 000 kronor enligt värdeutlåtande utfört av Mäklarhuset i Sala AB. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/137 /1, missiv från Samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2020/137 /2, köpeavtal 
Bilaga KS 2020/137 /3, värdeutlåtande Forum Fastighetsekonomi AB 
Bilaga KS 2020/137 /4, värdeutlåtande Mäklarhuset i Sala AB 
Bilaga KS 2020/137 /5, värdeutlåtande Widerlöv & Co 
Bilaga KS 2020/137 /6, värderingsutlåtande Croisette Valuation & Analysis AB 

Markingenjör Björn Danneby och verksamhetscontroller Mathias Goldkuhl föredrar 
ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslaget och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att teckna 
köpekontrakt gällande fastigheten Brädgården 3, i enlighet med Bilaga KS 
2020/137 /2, för snarast tillträde. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att teckna 
köpekontrakt gällande fastigheten Brädgården 3, i enlighet med Bilaga KS 
2020/137 /2, för snarast tillträde. 

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 153 

Justerandes sign 

(j)}J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Samma nträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2018/596 

Detaljplan för Bältarhagen Ransta; beslut om samråd 

INLEDNING 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av småhusbebyggelse. 
Syftet är även att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde som tar vara på 
värden i ett natur- och landsbygdsnära område. 
Förslaget möjliggör för 36 småhustomter, varav sex parhus, samt ett cirka 3070 
kvadratmeter stort område reserverat för en bostadsrättsförening. Planförslaget tar 
till vara och sparar kvartersskog inom området för rekreation och utvecklar nätet 
för gång- och cykel trafik till omgivande områden. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/108/2, missiv - beslut om samråd 
Bilaga KS 2020/108/3, plan- och genomförandebeskrivning 
Bilaga KS 2020/108/4, fastighetsförteckning 
Bilaga KS 2020/108/5, illustrationsplan 
Bilaga KS 2020/108/6, plankarta 

Planarkitekt Anna Ryf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att godkänna förslaget och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att sända ut 
detaljplanen på samråd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna förslaget och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att sända ut 
detaljplanen på samråd. 

Utdrag 
Plan- och utvecklingsenheten 

Utdragsbestyrka nde 

9 (29) 



§ 154 

Juste randes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2018/255 

Detaljplan för Skuggan 4; beslut om antagande 

INLEDNING 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i anslutning till befintligt 
bostadsområde i Skuggan. Området består i dagsläget av skogsmark som i och med 
planens genomförande ianspråktas för en bostadshus i form av exempelvis 
friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. 
Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigh eten Kristina 4:1 och ligger 
cirka 3 kilometer nordväst om centrala Sala. Området är cirka 2,5 hektar stort och 
avgränsas av Banelundsgatan i öst, Dalhemsleden i norr och skogsmark i öst. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/105/4, plan- och genomförandebeskrivning 
Reviderad Bilaga KS 2020/105/4, plan- och genomförandebeskrivning 
Bilaga KS 2020/105/5, utlåtande 
Bilaga KS 2020/105/6, plankarta 

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
att anta detaljplan för Skuggan 4. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
att anta detaljplan för Skuggan 4. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 155 

Justerandes sign 

(WJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/4 

Nulägesbeskrivning av översiktsplanearbetet 

INLEDNING 
Att arbeta fram en ny kommunövergripande översiktsplan är en lång och 
arbetskrävande process. Det övergripande syftet med en översiktsplan är att reglera 
kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning på sådant sätt som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina. 

Beredning 
Arbetsmaterial finns publicerat i Netpublicator 

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

§ 156 

Juste randes sign 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sa mmanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2019 /599 

Samhällsbyggnadskontorets översyn av verksamheten, 
konkurrensutsättning - återrapportering av utredningsuppdrag 
från Kommunstyrelsen 2020-03-04 

INLEDNING 
Samhällsbyggnadskontoret presenterade på Kommunstyrelsens sammanträde den 4 
mars 2020 en översyn som har sin bakgrund i beslut fattat på kommunstyrelsens 
ledningsutskott den 25 juni 2019. Uppdraget, enligt beslut, var att utreda 
förutsättningar för konkurrensutsättning enligt handlingsprogram i kommunens 
Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, utredning om 
Centralförrådet kan avvecklas och förbereda försäljning av icke strategiska 
skogsskiften. 
Vid sammanträdet den 4 mars fick kommunchef i uppdrag att avveckla 
centralförrådet, och därmed föra över ansvaret för fordon och maskiner till de 
brukande verksamheterna, samt att konkurrensutsätta vinterväghållningen i sin 
helhet och återkoppla till ledningsutskottets sammanträde i september 2020 med 
resultat av fattat beslut. 

Beredning 
Verksamhetsutvecklare Anton Sjöberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunchef att tillsvidare avbryta verkställigheten av 
kommunstyrelsens beslut från 2020-03-04, § 43, att avveckla centralförrådet och att 
konkurrensutsätta vinterväghållningen, samt 
att uppdra till kommunchef att återkomma till ledningsutskottets sammanträde i 
mars 2021 med ett förslag till en effektiv och ändamålsenlig organisation för 
centralförrådet och gata/park 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunchef att tillsvidare avbryta verkställigheten av 
kommunstyrelsens beslut från 2020-03-04, § 43, att avveckla centralförrådet och att 
konkurrensutsätta vinterväghållningen, samt 
att uppdra till kommunchef att återkomma till ledningsutskottets sammanträde i 
mars 2021 med ett förslag till en effektiv och ändamålsenlig organisation för 
centralförrådet och gata/park 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkand e 
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§ 157 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/40 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2019 samt beslut om utbetalning av partistöd 
för 2021 
INLEDNING 
Kommunfullmäktige i Sala kommun har beslutat att lokalt partistöd ska ges till 
politiska partier som är representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktige fattade 
beslut om regler för partistöd 26 maj 2014, § 81. Av beslutet framgår bland annat att 
partistödet utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. För att underlätta och förenkla redovisning av granskning av 
partistöd har en särskild blankett för detta ändamål tagits fram. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/146/1, missiv från administrativa enheten 
Bilaga KS 2020/146/2, de politiska partiernas redovisningar av hur utbetalda 
kommunala partistöd har använts under året 2019 

Administrativ enhetschef Gunilla Pettersson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet 
med Bilaga KS 2020/146/2, samt 
att utbetala 2021 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2021. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet 
med Bilaga KS 2020/146/2, samt 
att utbetala 2021 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2021. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrka nd e 
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§ 158 

Justerandes sign 

Rv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1297 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 
INLEDNING 
Sala kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån 
på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat 
till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 
Då Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således betala in 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/152/1, missiv från ekonomikontoret 
Ekonomichef Inger Lindström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att Sala kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala 
ett insatsbelopp om 3 800 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att 
vidta åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen, samt 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 
kronor per invånare. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att Sala kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala 
ett insatsbelopp om 3 800 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att 
vidta åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen, samt 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 
kronor per invånare. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

14 (29) 



§ 159 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1311 

Delårsrapport 2020-08-31, kommunstyrelsens verksamheter 

Beredning 
Bilaga KS 2020/155/1, delårsrapport 2020-08-31- kommunchef 
Bilaga KS 2020/155/2, delårsrapport 2020-08-31- kontoret för hållbar tillväxt 
Bilaga KS 2020/155/3, delårsrapport 2020-08-31- ekonomikontoret 
Bilaga KS 2020/155/4, delårsrapport 2020-08-31- personalkontoret 
Bilaga KS 2020/155/5, delårsrapport 2020-08-31- samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2020/155/6, delårsrapport 2020-08-31- samhällsbyggnadskontoret/VA 
Bilaga KS 2020/155/7, delårsrapport 2020-08-31- räddningstjänsten 
Bilaga KS 2020/155/8, delårsrapport 2020-08-31- revision 
Bilaga KS 2020/155/9, uppföljning nämndernas internkontrollplaner delår 2020 

Kommunchef Daniel Halmvin föredrar ärendet. 
Verksamhetscontrollers Daniel Ahlin och Mathias Goldkuhl deltar vid ärendets 
beredning. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
verksamheter, samt 
att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan för 2020 och lägga den till 
handlingarna. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
verksamheter, samt 
att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan för 2020 och lägga den till 
handlingarna. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

15 (29) 



§ 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1308 

Delårsrapport 2020 för Sala kommun 

Beredning 
Bilaga KS 2020/156/1, delårsrapport 2020-08-31, Sala kommun 
Bilaga KS 2020/156/2, bilaga nämndernas verksamhetsberättelser 
Reviderad Bilaga KS 2020/156/2, bilaga nämndernas verksamhetsberättelser 
Bilaga KS 2020/156/3, nämndernas beslutsprotokoll 
Bilaga KS 2020/156/4, uppföljning nämndernas internkontrollplaner delår 2020 

Ekonomichef Inger Lindström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2020, samt 
att godkänna delårsrapport 2020 för Sala kommun. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
tillägg att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunchef att vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 
redovisa de direkta covidkostnaderna, såväl vad som återsöks samt de interna, och 
vilka risker det innebär för den ordinarie verksamheten. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget 
yrkande bifallet. 
Ordföranden ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag 
och finner tilläggsyrkandet bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen av internkontroll planer 2020, samt 
att godkänna delårsrapport 2020 för Sala kommun, samt 
att för egen del besluta 
att uppdra till kommunchef att vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 
redovisa de direkta covidkostnaderna, såväl vad som återsöks samt de interna, och 
vilka risker det innebär för den ordinarie verksamheten. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrka nde 

16 (29) 



§ 161 

Justerandes sign 

al\/ 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Beredning 

Dnr 2020/1305 

Bilaga KS 2020 /157 /1, förslag från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund inför 
budget 2021 
Bilaga KS 2020/157 /2, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022-2023 -
Alliansen 
Bilaga KS 2020 /157 /3, yttrande från kommunal över förslag till budget 2021 

Kommunstyrelsen, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 197 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 980 tkr och år 
2023 till 219 156 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 197 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 980 tkr och år 
2023 till 219 156 tkr. 

Kommunstyrelsen, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 
83 900 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 96 400 tkr 
och år 2023 till 83 300 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 
83 900 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 96 400 tkr 
och år 2023 till 83 300 tkr. 

Utdragsbestyrkande 

17 (29) 



I SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

Forts§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Kultur-och fritidsnämnden, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
510870 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 52 822 tkr 
och år 2023 till 54 125 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
510870 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 52 822 tkr 
och år 2023 till 54 125 tkr. 

Kultur-och fritidsnämnden, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 
fastställs till 4 500 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 
0 kr och år 2023 till 1 000 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 
fastställs till 4 500 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 
0 kr och år 2023 till 1 000 tkr. 

Revisionen, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 924 
tkr. 

Utdragsbestyrkande 

18 (29) 



I SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

WuJ 

Forts§ 161 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 924 
tkr. 

Överförmyndaren. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 038 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 093 tkr och år 
2023 till 3 169 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 038 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 093 tkr och år 
2023 till 3 169 tkr. 

Skolnämnden, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 585 427 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 596 135 tkr och år 2023 
till 610 789 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 585 427 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 596 135 tkr och år 2023 
till 610 789 tkr. 

Utdragsbestyrkande 

19 (29) 



Justerand es sign 

UVJV 

Forts§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Skolnämnden, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 
4 000 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 
4 000 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

Vård-och omsorgsnämnden, driftbudget /plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 007 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 587 571 
tkr och år 2023 till 602 029 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 007 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 587 571 
tkr och år 2023 till 602 029 tkr. 

Vård-och omsorgsnämnden, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 
fastställs till 2 250 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 
3 500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 

Utdragsbestyrkande 

20 (29) 



D SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

Forts§ 161 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 
fastställs till 2 250 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 
3 500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 5 149 tkr ur 
eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 5 149 tkr ur 
eget kapital. 

Upplåning 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021, 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt 0 kr, under 2022 med totalt 
0 kr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2 021, 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt 0 kr, under 2022 med totalt 
0 kr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr. 

Utdebitering 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föresl år att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

Forts§ 161 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Anslags bindning 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 
styrelse/nämnd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 
styrelse/nämnd. 

Finansiella mål 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1,3% för 2021 samt 1,6 % för 2022 och 2023, 
• Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen, 
• Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 

kommunfullmäktige beslutade anslag, 
• Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 

av sin verksamhet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa följande finansiella mål 

• 
• 

• 

• 

Resultatmålet ska vara 1,3% för 2021 samt 1,6 % för 2022 och 2023, 
Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen, 
Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 
kommunfullmäktige beslutade anslag, 
Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 
av sin verksamhet. 

Utdragsbestyrkande 

22 (29) 



Justerand es sign 

Wv 

Forts§ 161 

De kommunala bolagen 

Yrkanden 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala bostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta+ 
1 % på insatt kapital, 

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

BESLUT 
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att Sala bostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta+ 
1 % på insatt kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Budget 2020 och Verksamhetsplan 2021-2022 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa föreliggande förslag till Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, i 
enlighet med Bilaga KS 2019/157 /2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa föreliggande förslag till Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, i 
enlighet med Bilaga KS 2019/157 /2. 

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 162 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1285 

Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år 
INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, skall motioner beredas så, att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan 
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen 
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 
vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober 

Beredning 
Bilaga KS 2020/149 /1, missiv från administrativa enheten 
Bilaga KS 2020/149 /2, redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 163 

Justerandes sign 

wJJ 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1286 

Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år 
INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, skall medborgarförslag beredas så, att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning 
inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober 

Beredning 
Bilaga KS 2020/150/1, missiv från administrativa enheten 
Bilaga KS 2020/150/2, redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett 
år 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

25 (29) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 164 

Justerand es s ign 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1288 

Redovisning av verkställandet av motioner och medborgarförslag 
INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om 
redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. 
Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de 
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts. 

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/151/1, missiv från 
Bilaga KS 2020/151/2, redovisning av verkställandet av motioner och 
medborgarförslag 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrka nd e 

26 (29) 



§ 165 

Justerandes sign 

(1v 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr 2020/1299 

Årsredovisning 2019 för Norra Västmanlands 
Samordningsförbund samt beslut om ansvarsfrihet 
INLEDNING 
Årsredovisning 2019 för Norra Västmanlands Samordningsförbund. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/154/1, protokollsutdrag NVSam § 7 
Bilaga KS 2020/154/2, revisionsberättelse 2019 för Norra Västmanlands 
Samordningsförbund - KPMG 
Bilaga KS 2020/154/3, revisionsberättelse 2019 för Norra Västmanlands 
Samordningsförbund - kommunrevisor och revisor för Region Västmanland 
Bilaga KS 2020/154/4, årsredovisning 2019 - Norra Västmanlands 
Samordningsförbund 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa upprättad årsredovisning för år 2019 för Norra Västmanlands 
Samordningsförbund, samt 
att bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa upprättad årsredovisning för år 2019 för Norra Västmanlands 
Samordningsförbund, samt 
att bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

27 (29) 



§ 166 

Justerandes sign 

~ 

Information 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Anders Wigelsbo (C) informerar: 

Dnr 2020/4 

• om kallelsen och utskick av handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 
den 7 oktober 2020 

• att beslut om Krisledningsnämnden ska avaktiveras kommer att fattas inom 
kort. Avgörande är hur situationen för coronapandemin fortsätter att 
utvecklas. 

• Ett extra sammanträde med kommunstyrelsens ledningsutskott planeras in 
under oktober 

Magnus Edman (SD) önskar få en redovisning hur införandet av Cityplay-appen i 
Sala fungerat. Ordförande kommer att bjuda in Maria Bergström som är 
projektledare för Handlingskraft Sala. 

Ulrika Spårebo (S) vill få ett klargörande angående de delegationsbeslut som Anders 
Wigelsbo (C) fattat och som lyftes på Kommunfullmäktige i augusti. Spårebo vill få 
ett förtydligande om syftet med att fatta besluten som delegationsbeslut. 
Ordförande återkommer med ett förtydligande på ledningsutskottets kommande 
sammanträde. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

28 (29) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 167 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Bilaga KS 2020/145/1, sammanställning av anmälningsärenden. 

BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

29 (29) 

Dnr 2020/4 


