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Glenn Andersson (S)

Elisabet Pettersson (C)
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Jasmina Trokic, planarkitekt
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Kjell-Ove jacobsson, plan— och utvecklingschef

Anna Ryf, planarkitekt

Maria Nehlin, samhällsutvecklare  — deltar på distans

Åsa Kling, enhetschef samhällstekniska enheten— deltar på distans

Ida Blixt, teknisk handläggare— deltar på distans

Linn Hemlin, miljöstrateg

Tord Lillja,traf1kingenjör— deltar på distans

Rickert Olzon, beredskapssamordnare

Anna Cedervång, controller

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl, verksamhetscontroller

Fredrik Miklaheim, verksamhetscontroller

Gunnar Svendsen, operativ chefräddningstjånsten

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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Dnr 2020/4

§  168 Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt följande  ärende  lyfts ur dagordningen

.  Svar  på skrivelse från Socialdemokraterna angående lasarettsområdet

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt följande ärende lyfts ur dagordningen

.  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna angående lasarettsområdet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr2020/1395

Startbesked för renovering av Kilbo kök

INLEDNING

Det finns ett behov av att åtgärda de arbetsmiljöproblem som konstaterats i

tillagningsköket vid Kilbo skola, där måltider serveras till förskolebarn och F-6. En

riskanalys har genomförts där ett antal punkter identifierats. Köket är trångt och

ytan räcker inte till för den utrustning som krävs, för att tillaga mat till skolelever

och förskolebarn. I lokalen finns inte tillräckligt med arbetsytor eller förvaring av

livsmedel. Det innebär att personalen måste frakta varor ner i källarplan, som blir

ett problem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Köksutrustningen är inte tillräcklig för den

mängd mat som tillagas. Köket har brister i både utrymme, förvaring och tillagning

som resulterat i att arbetsmiljön blivit bristfällig. Målet är att skapa en tillräckligt

god arbetsmiljö i köket.

Beredning

Bilaga KS 2020/167/1, missiv från fastighetsenheten

Åsa Eriksson, enhetschef fastighetsenheten, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för renoveringen av Kilbo kök i enlighet med Bilaga KS

2020/167/1.

BESLUT

Ledningsutskottet  beslutar

a_tt bevilja startbesked för renoveringen av Kilbo kök i enlighet med Bilaga KS

2020/167/1.

Utdrag

Fastighetsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 5 ‘29)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr  2020/1348

Ansökan från Sala konstförening om bidrag för att stärka

Aguélimuseet som besöksmål

INLEDNING

Sala konstförening inkom den  5  mars 2020 med en ansökan om ett ekonomiskt

bidrag om 100 000 kronor för utveckling av Aguélimuseet som besöksnäring. Man

ska genomföra ett samarbete med Väsby Kungsgård, Sala Silvergruva och andra

lokala aktörer som ingår i Destination Salas styrgrupp.

Ärendet behandlades i Kultur— och fritidsnämnden den 13 mars  2020.

Beredning

Bilaga KS 2020/171/1, protokollsutdrag KFN  2020-03-13,§ 35

Bilaga KS  2020/171/2, ansökan från Sala konstförening

Bilaga KS  2020/171/3, missiv från Kultur och Fritid

Bilaga KS  2020/171/4, tjänsteskrivelse Kultur och Fritid

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Sala konstförening 100 000 kronor, för att utveckla Aguélimuseet som

besöksmål, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Sala konstförening 100 000  kronor,  för att utveckla Aguélimuseet som

besöksmål, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr  2020/408

Ansökan om  fortsatt driftsbidrag Svartådalens Bygdeutveckling
under perioden  2021-2023

INLEDNING

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening inkom den 11 mars 2020 med en

ansökan om förnyat årligt driftsbidrag till Svartådalens Besökscenter i gamla

Prosthagsskolan under perioden  2021-2023.

Beredning

Bilaga KS  2020/175/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS  2020/175/2, ansökan om fortsatt driftsstöd från Svartådalens
bygdeutveckling

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Svartådalens Bygdeutveckling, ekonomisk förening, ett årligt driftsbidrag

för Svartådalens Natur- och Kulturcenter, om 225 000 kronor för åren  2021-2023,

att täckas inom kommunstyrelsens ram.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Svartådalens Bygdeutveckling, ekonomisk förening, ett årligt driftsbidrag
för Svartådalens Natur— och Kulturcenter, om 225 000 kronor för åren  2021-2023,
att täckas inom kommunstyrelsens ram.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr  2019/244

Detaljplan för Norrängen Sala  — beslut om  samråd

INLEDNING

Syftet  med Detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Norrängen i form av

bostäder. Denna del av Sala är för närvarande exploaterat med bostäder,

verksamheter och tyngre industrier. Planområdet planeras möjliggöra cirka 150

bostäder och är beläget i norra delen av Sala intill Saladammsvägen.

Beredning

Bilaga KS 2020/177/1, plan- och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2020/177/2, plankarta

Robert Yngvesson, planarkitekt, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna förslaget och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att sända ut

detaljplanen på samråd.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna förslaget och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att sända ut

detaljplanen på samråd.

Utdrag

Plan— och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr 2020/1406

Prioriteringslista för planärenden

INLEDNING

Plan- och utvecklingsenheten har flera pågående planärenden. För att lättare kunna

planera och prioritera planverksamhetens arbete är det viktigt att ha en aktuell lista

över pågående planärenden. Planverksamheten i Sala ligger efter och för att kunna

ta fram detaljplaner som gynnar stadens utveckling är det viktigt att prioritera rätt.

Det är viktigt att gynna samhället och befolkningsutvecklingen, detta genom att ta

fram detaljplaner med rätt prioriteringsordning.

Beredning

Bilaga KS 2020/169/1, missiv från plan- och utvecklingsenheten

Bilaga KS 2020/169/2, prioriteringslista för planärenden

Jasmina Trokic, planarkitekt, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna prioriteringslista i enlighet med Bilaga KS  2020/169/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag godkänna prioriteringslista i enlighet med Bilaga KS  2020/169/2.

Utdrag

Plan- och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 ‘29)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr  2014/424

Detaljplan för Evelund  — beslut om  samråd

INLEDNING

Detaljplanens  syfte  är att  nyttja  Evelunds strategiska läge runt knutpunkten vid

riksvägarna för etablering av verksamheter som till exempel logistikföretag, men

också olika typer av vägserviceinrättningar. Detaljplanen ska utformas så att

störningar för närliggande bebyggelse minimeras och att dagvatten hanteras lokalt

samt inte medför ytterligare belastning för befintlig avvattning i området.

Riksintresset för kommunikation ska inte påverkas negativt. Detaljplanen ska även

ge förutsättningar för att skapa en representativ entré till Sala tätort.

Beredning

Bilaga KS  2020/170/1, plan- och genomförandebeskrivning

Bilaga KS  2020/170/2, plankarta

Jasmina Trokic, planarkitekt, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna förslaget och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att sända ut

detaljplanen på samråd.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna förslaget och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att sända ut

detaljplanen på samråd.

Utdrag

Plan- och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10—28

Dnr 2020/434

Handels- och  parkeringsutredning i Sala kommun

INLEDNING

WSP  Advisory har på uppdrag av  Sala kommun genomfört  en  handelsutredning i

Sala  kommun.  Syftet med  uppdraget  har innefattat att ta fram  kunskapsunderlag

som kan  ligga  till grund för arbetet med att stärka och utveckla handel, restaurang

och service  i  Sala, i  kommunen som helhet men framförallt i stadskärnan.

Beredning

Bilaga KS 2020/36/1, handels- och parkeringsutredning Sala  kommun

Marcus Henricson och Anna Mocsary från WSP föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga redovisningen till handlingarna.

Erik Hamrin (M) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_tt uppdra till kommunchefatt tillse att Sala  kommun  utarbetar en plan för
utveckling av centrum med syftet att stärka och utveckla handeln i Sala, samt

a_tt rapportering kring framtagandet av planen görs på ledningsutskottets
sammanträden var tredje månad med början i januari 2021.

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Sture Johansson (C) och Anders Wigelsbo
(C) yrkar  bifall till Erik Hamrins (M) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

Ordförande ställer Erik Hamrins (M) yrkande mot avslag och finner yrkandet

bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

QH lägga informationen till handlingarna,

ag uppdra till kommunchef att tillse att Sala  kommun  utarbetar en plan för

utveckling av centrum med syftet att stärka och utveckla handeln i Sala, samt

a_tt rapportering kring framtagandet av planen görs på ledningsutskottets

sammanträden var tredje månad med början i januari 2021.

Utdrag

Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-10—28

Dnr  2020/924

§  176 Redovisning av utredningsuppdrag Ösby naturbruksgymnasium

INLEDNING

Ledningsutskottet beslutade den 20 mars 2019, §  73 ,att uppdra till Fastighetschef

att genomföra en utredning av lokalsituationen på Ösby naturbruksgymnasium i sin

helhet, att i samverkan med berörda parter ta fram en långsiktig plan för lokalerna

på Ösby Naturbruksgymnasium. Lokalplanen skulle presenteras på kommun-

styrelsens sammanträde i mars  2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/104/1, missiv

Bilaga KS  2020/104/2, utredning Ösby Naturbruksgymnasium, Hifab AB

Bilaga KS  2020/104/3, protokollsutdrag KSLU  2019—03—20, §  73

Åsa Eriksson, enhetschef fastighetsenheten och Monica Brantmark, projektledare på

Hifab AB, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga redovisningen till handlingarna och hänskjuta ärendet till

budgetprocessen.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt ta med Ösbyutredningen till det uppdrag kring skollokaler som ska redovisas i

februari  2021.

Proposition

Ordförande ställer sitt eget yttrande mota avslag och finner yrkandet avslaget.

Ordförande ställer Ulrika Spårebos (S) yrkande mot avslag och finner yrkandet

bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt ta med Ösbyutredningen till det uppdrag kring skollokaler som ska redovisas i

februari  2021.

Utdrag

Fastighetsenheten

Kommunchef

Justerandesyn Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10—28

Dnr  2020/1409

Revidering av  vatten- och avloppspolicy för Sala kommun

INLEDNING

Samhällsbyggnadskontoret fick våren  2019  i uppdrag att revidera gällande Vatten-

och avloppspolicy för Sala kommun. Samtidigt beslutades även att gällande VA-plan

skulle revideras. Arbetet med revideringarna har pågått i en projektgrupp med

tjänstepersoner från Samhällstekniska enheten, miljöenheten, plan-och

utvecklingsenheten samt Sala kommuns miljöstrateg.

Vatten- och avloppspolicyn ska tillsammans med kommunens VA-plan vara

integrerad i kommunens långsiktiga samhällsplanering och utgöra ett underlag i

kommunens översiktsplanering.

Beredning

Bilaga KS 2020/172/1, missiv

Bilaga KS  2020/172/2, Policy för vatten- och avlopp Sala kommun

Ida Blixt, teknisk handläggare, föredrar ärendet på distans.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag till reviderad Vatten- och avloppspolicy i enlighet med Bilaga KS

2020/172/2, samt

a_tt reviderad Vatten- och avloppspolicy börjar gälla från och med den  1  januari

2021.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta förslag till reviderad Vatten- och avloppspolicyi enlighet med Bilaga KS

2020/172/2, samt

a_tt reviderad Vatten- och avloppspolicy börjar gälla från och med den  1  januari

2021.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020—10-28

Dnr  2020/1411

Förslag till ny taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och

avloppsanläggning

INLEDNING
Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster  (2006: 412), ska VA-taxan utformas så att

varje brukare betalar utifrån den nytta av vattentjänster (vatten, spillvatten och

dagvatten) som man nyttjar. VA-verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris

och ha ett nollresultat, det vill säga varken gå med vinst eller förlust.

Beredning

Bilaga KS  2020/174/1, missiv från samhällstekniska enheten

Bilaga KS  2020/174/2, taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och

avloppsanläggning

Ida Blixt, teknisk handläggare, föredrar ärendet på distans.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag till ny taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och

avloppsanläggning enligt förslag 1, i enlighet med Bilaga KS  2020/174/2, samt

a_tt taxan börjar gälla från och med den  1  januari  2021.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta förslag till ny taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och

avloppsanläggning enligt förslag 1, i enlighet med Bilaga KS  2020/174/2, samt

a_tt taxan börjar gälla från och med den  1  januari  2021.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10—28

Dnr  2020/4

Information om  start  av täckningsarbetet inom  projekt
Miljöåtgärder Sala Silvergruva och Pråmån

INLEDNING

Länsstyrelsen har  fattat  beslut om 150 miljoner kronor för att sanera

föroreningarna i området kring Sala silvergruva. Det är Sala kommun som leder

arbetet som planeras att pågå under totalt nio år, och Naturvårdsverket som beviljat

finansieringen av projektet. De första tre åren handlar främst om förberedelser och

det är först år  2022  som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat

om att genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och

människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort

muddermassor längs Pråmån.

Beredning

Åsa Kling, enhetschef samhällstekniska enheten, föredrar ärendet på distans.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 16 ‘29)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr 2020/1414

Reviderad Policy för  dagvatten  Sala kommun

INLEDNING

Sedankommunens dagvattenpolicy antogs av kommunfullmäktige  2017  har

rättsläget förändrats och en revidering rekommenderas. Förändringen berör ett av

målen i dagvattenpolicyn där det nu behöver framgå att en åtgärd inte får tillåtas om

det innebär att våra vatten kommer att försämras.

Beredning

Bilaga KS  2020/178/1, missiv samhällstekniska enheten

Bilaga KS 2020/178/2, policy för dagvatten Sala kommun

Linn Hemlin, miljöstrateg, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta reviderad Policy för dagvattenhantering i enlighet med Bilaga KS

202 0/1 78/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta reviderad Policy för dagvattenhantering i enlighet med Bilaga KS

2020/ 178/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL ” (29’
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr  2020/1410

Policy för krisberedskap

INLEDNING

Enligt överenskommelse den 16 oktober  2018  om kommunernas krisberedskap

mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dåvarande

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), framgår att kommunerna ska anta ett

styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapen under varje

mandatperiods första år.

Beredning

Bilaga KS  2020/173/1, missiv från beredskapssamordnare

Bilaga KS  2020/173/2, Policy för krisberedskap

Rickert Olzon, beredskapssamordnare, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta reviderat förslag till Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS

202 0/ 1 73/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta reviderat förslag till Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS

2020 /1 73/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 18‘”)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr  2020/1216

Höjning av belopp för parkeringsanmärkningar

INLEDNING

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en  omvärldsanalys  i fjorton kommuner i

närområdet. Analysen gäller vilket belopp respektive kommun har som avgift för

parkeringsanmärkningar och när beslutet fattades. I Sala togs senaste beslutet om

fastställande av belopp för avgift på parkeringsanmärkning 1999.  Det innebär att

Sala är den kommun, av 12 inkomna svar i analysen, som har det beslut som ligger

längst bak i tiden.

Nu föreligger ett förslag om att höja avgiften för parkeringsanmärkning så att den

ligger i nivå med andra kommuner i närområdet.

Beredning

Bilaga KS  2020/165/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret

Tord Lillja, trafikingenjör, föredrar ärendet på distans.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag nivå 1, 300 kronor höjs till 400 kronor,

a_tt nivå 2, 500 kronor höjs till 700 kronor,

a_tt nivå  3  skapas och får beloppet  1000  kronor,
a_tt de nya parkeringsanmärkningsavgifterna gäller från och med den  1  januari  2021,
samt att för egen del besluta

a_tt uppdra till trafikingenjören att säkerställa att den pågående upphandlingen av

övervakningstjänster medger en ändamålsenlig parkeringsövervakning i syfte att

säkerställa omsättning på parkeringsplatserna i Sala tätort.

Ulrika Spårebo (S] yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkanden med tillägg

a_tt en redovisning av upphandlingen av övervakningstjänster görs på

ledningsutskottets sammanträde i november  2020.

Proposition

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

bifallet.

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

och finner tilläggsyrkandet bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt nivå 1, 300 kronor höjs till 400 kronor,

a_tt nivå 2, 500 kronor höjs till 700 kronor,

att nivå  3  skapas och får beloppet  1000  kronor,

a_tt de nya parkeringsanmärkningsavgifterna gäller från och med den  1  januari  2021

Utdragsbestyrkande
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Forts  § 182

samt  att för egen del besluta

&uppdra till trafikingenjören att säkerställa att den pågående upphandlingen av

övervakningstjänster medger en ändamålsenlig parkeringsövervakning i syfte att

säkerställa omsättning på parkeringsplatserna i Sala tätort, samt

a_tt en redovisning av upphandlingen av övervakningstjänster görs på

ledningsutskottets sammanträde i november  2020.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Trafikingenjör

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

OW
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 20””
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr  2020/597

Månadsuppföljning — september  2020

INLEDNING

Uppföljning av kommunens  verksamhet  och ekonomi.

Beredning _
Bilaga KS 202  0/161/1, månadsuppföljning september 2020

Anna Cedervång, controller, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 21‘29’
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr 2020/14-02

Ekonomi- och verksamhetsstyrning 2021

INLEDNING

Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess

vars  syfte är att utifrån  kända  styrprinciper och spelregler påverka organisationens

beslut och beteende i riktning mot uppställda mål avseende resultat, effektivitet och

ekonomisk ställning.

Styrningen innebär dels en styrning mot verksamheternas ekonomiska och

verksamhetsmässiga resultat dels en finansiell styrning (ekonomisk ställning).

Beredning

Bilaga KS  2020/168/1, förslag till ekonomi- och verksamhetsstyrning 2021

Anna Cedervång, controller, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa ekonomi- och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret  2021  i enlighet

med Bilaga KS  2020/168/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa ekonomi- och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret  2021  i enlighet

med Bilaga KS  2020/168/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2299)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammantrédesdatum

2020-10-28

Dnr 2020/1278

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag om skyddmot olyckor

(LSO)

[NLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsens att revidera dess utifrån

personalkostnadsökningarna.

Den senaste taxehöjningen genomfördes  2020.  En höjning som motsvarar

personalkostnadsökningarna för  2021, innebär en taxehöjning på  25%.

Beredning

Bilaga KS  2020/162/1, missiv från räddningstjänsten

Bilaga KS  2020/162/2, taxa för tillsyn av brandskydd enligt Lag om skydd mot

olyckor (LSO)

Gunnar Svendsen, stf räddningschef, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor höjs från  1  januari  2021  med

2,5%  i enlighet med Bilaga KS  2020/162/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till  1  695 kronor.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor höjs från  1  januari  2021  med

2,5%  i enlighet med Bilaga KS  2020/162/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till  1  695 kronor.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ” ‘29)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—10-28

Dnr  2020/1279

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsens att revidera dess utifrån

personalkostnadsökningarna.

Den senaste taxehöjningen genomfördes  2020.  En höjning som motsvarar

personalkostnadsökningarna för  2021, innebär en taxehöjning på  2,5%.

Beredning

Bilaga KS  2020/163/1, missiv från räddningstjänsten

Bilaga KS  2020/163/2, taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)

Gunnar Svendsen, stf räddningschef, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1

januari  2021  med  2,5%  i enlighet med Bilaga KS  2020/163/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till  1  695 kronor.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1

januari  2021  med  2,5%  i enlighet med Bilaga KS  2020/163/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till  1  695 kronor.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL “‘29)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr2020/1280

Revidering av  taxa  för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga

och explosiva varor (LBE)

INLEDNIN  G

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsens att revidera dess utifrån

personalkostnadsökningarna.

Den senaste taxehöjningen genomfördes  2020.  En höjning som motsvarar

personalkostnadsökningarna för  2021, innebär en taxehöjning på  2,5%.

Beredning

Bilaga KS 202  0/164/1, missiv från räddningstjänsten

Bilaga KS  2020/164/2, taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och

explosiva varor (LBE)

Gunnar Svendsen, stf räddningschef, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor höjs

från  1  januari  2021  med  2,5%  i enlighet med Bilaga KS  2020/164/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor höjs

från  1  januari  2021  med  2,5%  i enlighet med Bilaga KS  2020/164/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 25 (29’
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr2018/255

Markanvisningsavtal Skuggan 4

INLEDN ING

Markanvisningsavtal mellan Sala kommun och OBOS Bostadsutveckling AB.  Syftet

med avtalet är att ge OBOS Bostadsutveckling AB exklusiv rätt att förhandla om

förvärv av det aktuella markområdet, Skuggan 4.

Beredning

Bilaga KS  2020/105/7, markanvisningsavtal

Jasmina Trokic, planarkitekt, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna markanvisningsavtal med OBOS Bostadsutveckling AB, i enlighet med

Bilaga KS 2020/105/7, samt

att markanvisningsavtalet får undertecknas av plan-och utvecklingschef.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag godkänna markanvisningsavtal med OBOS Bostadsutveckling AB, i enlighet med

Bilaga KS 2020/105/7, samt

a_tt markanvisningsavtalet får undertecknas av plan-och utvecklingschef.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 2609)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10—28

Dnr 2020/1268

Yttrande  över  en remiss Förslag till Boverkets föreskrifter om

ändring i Boverkets föreskrifter  (20172) om statsbidrag till

allmänna samlingslokaler

INLEDNING

Sala kommun har fått tillfälle att yttra sig över remiss: Förslag till Boverkets

föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter  (20172) om statsbidrag till

allmänna samlingslokaler med tillhörande konsekvensutredning.

Ärendet har behandlats på Kultur—och fritidsnämndens sammanträde den 15

oktober  2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/166/1, protokollsutdrag KFN  2020-10-15, §129
Bilaga KS  2020/166/2, yttrande från Kultur och Fritid

Bilaga KS  2020/166/3, remiss Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i

Boverkets föreskrifter  (20172) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  till Boverket lämna följande remissvar; tillstyrker utan kommentar, i enlighet

med Bilaga KS  2020/166/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Boverket lämna följande remissvar; tillstyrker utan kommentar, i enlighet

med Bilaga KS  2020/166/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESP ROTO KOLL 27 ‘29)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Dnr  2020/1431

Sammanträdestider för  2021  för kommunstyrelsen och  dess
utskott

INLEDNING

Förslag till sammanträdestider för  2021  för kommunstyrelsen och dess  utskott.

Beredning

Bilaga KS  2020/179/1, förslag till sammanträdestider för  2021

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslag till sammanträdesdagar  2021  för kommunstyrelsen och dess

utskott i enlighet med Bilaga KS  2019/179/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslag till sammanträdesdagar  2021  för kommunstyrelsen och dess

utskotti enlighet med Bilaga KS 2019/179/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020—10—28

Dnr  2020/4

§  191 Information

Anders  Wigelsbo (C) ger en återkoppling av ärendet trafikplats Fridhem.

Trafikverket har  fastställt  trafikplanen för området och det är inte aktuellt med en

cirkulationsplats. Ärendet går att överklaga till och med den 16 november  2020.

Anders Wigelsbo  (C), Ulrika Spårebo (S) och berörda tjänstepersoner och företagare

kommer att genomföra ett digitalt möte med Trafikverkets regiondirektör och

framföra kommunens synpunkter.

Anders Wigelsbo (C) informerar att kommunstyrelsens sammanträden framöver

kommer att hållas i Folkets hus.

Elisabet Pettersson  (C), ordförande i vård— och omsorgsnämnden, ger en

information om covidläget i Sala och länet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes  Sign Utdragsbestyrkande
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Dnr  2020/4

§  192 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2020/160/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Jusäi—e7sign Utdragsbestyrkande


