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% SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020—11-25

Plats och tid Gemenskapen, Rådhusgatan 4B, onsdagen den 25 november  2020

kl. 09.00  — 12.06

Ajournering kl.10.00—10.10

Närvarande Se sidan 2

Utses attjustera ---

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare /%/fl(>gflfl//fl M/ÖÖZMOK/ Paragrafer 193- -202

Xlvlalin S lldén Wahlman

./l'// (

Ordförande .
r  ' _
Anders nelsbo (C)

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2020-11-25

Datum för anslags uppsättande 2020-11-30 Datum för anslags nedtagande 2020-12-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning
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Närvarolista

Besluta  nde

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersätta re

Närvarande representanter

Övriga deltagare

Justerandes sign

Owl
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SAM  MANTRADESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-11—25

Anders Wigelsbo  (C), ordförande

Erik Hamrin  (M), vice ordförande, deltar på distans

Ulrika Spårebo  (S), deltar på distans

Glenn Andersson  (S), deltar på distans

Elisabet Pettersson  (C), ersätter Sture Johansson  (C), deltar på distans

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

Camilla Runerås  (S), deltar på distans

Viktor Kärvinge  (S), deltar på distans

Magnus Holm  (KD), deltar på distans

Mona Johansson  (L), deltar på distans

Ingela Kilholm Lindström  (MP), deltar på distans

Johanna Ritvadotter  (V), deltar på distans

Elinor Magnérus, arkivchef Arkiv Västmanland, deltar på distans

Linn Hemlin, miljöstrateg, deltar på distans

Christer Ekman, VD Svenska Mässkonsult, deltar på distans

Anna Cedervång, controller, deltar på distans

Maria Nehlin, planarkitekt, deltar på distans

Inger Lindström, ekonomichef, deltar på distans

Tord Lillja, trafikingenjör, deltar på distans

Åsa Kling, enhetschef samhällstekniska enheten, deltar på distans

Daniel Holmvin, kommunchef, deltar på distans

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

V

SAM MANTRÄDESP ROTO KOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2  02 0- 1 1-2 5

Innehållsförteckning

§ 193 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 till Arkiv Västmanland ..................................................................... 4

§ 194 Uppföljning av Aktuell hållbarhets kommunrankning ....................................................................................... 5

§  195 Salas  400-års jubileum ....................................................................................................................................... 6

§ 196 Månadsuppföljnlng — oktober  2020  .................................................................................................................. 7

§ 197 Detaljplaneuppdrag för Måns Ols badområde .................................................................................................. 8

§ 198 Borgensavgifter för de kommunala bolagen ..................................................................................................... 9

§ 199 Redovisning av upphandling av parkeringsövervakningstjänster .................................................................... 10

§ 200 Revidering av attestlista för Kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare ..................................... 11

§ 201 Information  ..................................................................................................................................................... 12

§ 202 Anmälningsärenden ......................................................................................................................................... 13

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-11-25

Dnr 2020/1384

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021till Arkiv Västmanland

INLEDNING

Arkiv Västmanland är en ideell organisation och en av regionens

kulturarvsinstitutioner. Det är länets sammanhållande funktion för enskilda arkiv,

det vill säga från den enskilda sektorn så som förenings- och företagsarkiv.

Organisationen ansöker från Sala kommun, om verksamhetsstöd om 67 000 kronor

för verksamhetsåret  2021.

Beredning

Bilaga KS 2020  /  1  82  /  1, ansökan från Arkiv Västmanland

Elinor Magnérus, arkivchef Arkiv Västmanland, informerar om verksamheten.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Arkiv Västmanland bevilja verksamhetsstöd om 67 000 kronor för

verksamhetsåret 2021, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Arkiv Västmanland bevilja verksamhetsstöd om 67 000 kronor för

verksamhetsåret 2021, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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ååå? SAM IVIANTRADESPROTOKOLL
) LEDNINGSUTSKOTTET6% SALA

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020—11-25

Dnr 2020/4

§  194 Uppföljning av Aktuell hållbarhets kommunrankning

INLEDNING

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter  aktivitet och ambition på bred front

inom miljöområdet. Kommunrankningen baseras dels på en enkät som skickats ut

till alla Sveriges 290 kommuner, dels på data från ett flertal offentliga källor. Svaren

bedöms sedan utifrån ett poängsystem som tydliggör de svenska kommunernas

ambitioner på miljöområdet.

Beredning
Miljöstrateg Linn Hemlin informerar om Sala kommuns placering i Aktuell

Hållbarhets kommunrankning.

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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Justerandes  sign
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—11-25

Dnr 2020/4

Salas 400-års jubileum

INLEDNING

2024 fyller Sala 400 år som stad. Christer  Ekman, vd Svenska Mässkonsult och

Daniel Holmvin, kommunchef, presenterar ett utkast till organisationsplan för

jubiléet. Tanken är att utöver kommunens egen organisation involvera näringslivet,

civilsamhället samt andra organisationer.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ät lägga informationen till handlingarna.

 

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-11—25

Dnr  2020/597

Månadsuppföljning — oktober  2020

INLEDNING

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.

Beredning

Bilaga KS  2020/183/1, månadsuppföljning oktober 2020

Anna Cedervång, controller, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt 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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Justerandes  sign
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-11-25

Dnr  2014/1051

Detaljplaneuppdrag för Måns Ols badområde

INLEDNING

Syftet  med Detaljplanen är att möjliggöra för en  fortsatt  utveckling av området som

gör det mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten. Gällande plan är från  2005

men området har inte utvecklats enligt detaljplanen. En handlingsplan togs fram

2012.  Handlingsplanen stämmer inte överens med detaljplanen och har heller inte

genomförts.

Plan- och utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska startas på nytt

och att framtagande av ny detaljplan för Måns Ols badområde ska påbörjas för att

utveckla området.

Beredning

Bilaga KS  2020/185/1, ansökan om detaljplaneuppdrag

Reviderad Bilaga KS  2020/185/1, ansökan om detaljplaneuppdrag

Maria Nehlin, planarkitekt, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för Mäns Ols

badområde.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för Måns Ols

badområde.

Utdrag

Plan- och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—11-25

Dnr 2020/1525

Borgensavgifter för de kommunala bolagen

INLEDNING

På kommunstyrelsens ledningsutskott den 23 mars  2020, §  53, fick ekonomichefi

uppdrag att utreda en modell för att årligen beräkna nivåer för borgensavgifter för

samtliga av Sala kommuns bolag. Som underlag för beräkning föreslås att Söderberg

& Partners modell används. Modellen tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga

marknadsdata vilka sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella

status.

Beredning

Bilaga KS 2020/186/1, missiv från ekonomikontoret

Bilaga KS 2020  /  186  /  2, analys borgensavgifter Sala kommun, Söderberg & Partners

Inger Lindström, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa de kommunala bolagens borgenavgifter för 2022 till:

Sala-Heby Energi AB (koncern) 0,64%

Salabostäder AB 0,38%

Sala Silvergruva AB 1,15%,

att upphäva tidigare fattade beslut om nivåer på borgensavgifter, samt

a_tt ge Ekonomikontoret i uppdrag att årligen beräkna borgensavgifter för respektive

bolag i samband med budgetarbetet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa de kommunala bolagens borgenavgifter för 2022 till:

Sala-Heby Energi AB (koncern) 0,64%

Salabostäder AB 0,38%

Sala Silvergruva AB 1,15%,

a_tt upphäva tidigare fattade beslut om nivåer på borgensavgifter, samt

a_tt ge Ekonomikontoreti uppdrag att årligen beräkna borgensavgifter för respektive

bolag i samband med budgetarbetet.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020-11-25

Dnr2020/4

Redovisning av upphandling av parkeringsövervakningstjänster

INLEDNING

På kommunstyrelsens sammanträde den 11 november  2020, § 170,  behandlades ett

ärende om höjning av belopp för parkeringsanmärkningar. Trafikingenjör flcki

uppdrag att göra en redovisning av upphandlingen av övervakningstjänster på
kommunstyrelsens ledningsutskott i november 2020.

Beredning

Kommunstyrelsens beslut § 170, 2020-11-11

Tord Lillja, trafikingenjör och Åsa Kling, samhällsteknisk enhetschef, föredrar

ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020-11-25

Dnr 2020/193

Revidering av attestlista för Kommunstyrelsens verksamheter och

överförmyndare

INLEDNING

Attestlistan föreslås en revidering och att den ska gälla från och med den  1  januari

2021.

Beredning

Bilaga KS  2020/ 184/ 1, missiv från ekonomikontoret

Bilaga KS 202 0/ 184/2, attestlista för kommunstyrelsens verksamheter  2021-01-01

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och

överförmyndare, i enlighet med Bilaga KS  2020/184/2, att gälla från och med den  1
januari  2021.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och

överförmyndare, i enlighet med Bilaga KS  2020/184/2,  att gälla från och med den  1

januari  2021.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNlNGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2020—11—25

Dnr 2020/4

Information
Anders Wigelsbo (C) informerar om att han och Ulrika Spårebo (S) deltagiti ett

möte  tillsammans med lokala företag inom olika servicenäringar. Utifrån de nya

nationella restriktioner som nu råder med anledning av coronapandemin, är läget

väldigt ansträngt för många företag.

Kommunchef Daniel Holmvin redogör för covidläget i kommunens verksamheter.

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga om status för den externa revision avseende vård-

och omsorgsnämndens ekonomi, som beslutades om på kommunstyrelsens

sammanträde den 11 november  2020, § 163  .  Daniel Holmvin berättar att underlag

till extern revisor håller på att arbetas fram.

Ulrika Spårebo (S) efterlyser en översyn och redovisning av de verksamhetsbidrag

kommunstyrelsen årligen beslutar om. En redovisning planeras in till något av

ledningsutskottets sammanträden i början av  2021.

Ulrika Spårebo (S) lyfter att det är svårt att få fram relevanta uppgifter på hur

arbetslösheten i Sala kommun förändrats som en effekt av coronapandemin. Hon

önskar få en redovisning på kommande sammanträde med krisledningsnämnden.

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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Sammanträdesdatum

2020-11-25

Dnr 2020/4

§ 202 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2020/187/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

aLt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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