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2020-12-16

Anders Wigelsbo (C), ordförande

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

Sture Johansson (C), deltar på distans

Ulrika Spårebo (S), deltar på distans
Glenn Andersson (S), deltar på distans, §§ 203—207, §§ 211-212

Camilla  Runerås (S) ersätter Glenn Andersson (S) §§ 208-210, §§ 213-215

Elisabet  Pettersson (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

Mahir Zilajdzic, projektledare  /  konsult Wahlros, deltar på distans

Roger Nilsson, kultur- och fritidschef, deltar på distans
Anders Almroth, samhällsbyggnadschef, deltar på distans

Anders Westin (C), ordförande KFN, deltar på distans
Tomas Bergling (M), 1:e vice ordförande KFN, deltar på distans
Jessica Silversten (S), 2:e vice ordförande KFN, deltar på distans
Anna Gillerblad (C), ersättare KFN, deltar på distans

Ralf Träskman (SBÄ), ledamot KFN, deltar på distans
Jimmy Haaga, lokalstrateg, deltar på distans

Ida Blixt, teknisk handläggare, deltar på distans

Mikael Viktorsson, bitr.enhetschef samhällstekniska enheten, deltar på distans

Linn Hemlin, miljöstrateg, deltar på distans

Martin Röjestål, planarkitekt, deltar på distans

Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare, deltar på distans
Michael Nilsson, utredningsingenjör, deltar på distans

Sofia Söderberg, kommunekolog, deltar på distans

Äsa Kling, enhetschef samhällstekniska enheten, deltar på distans
Frans Sjöberg, projekteringsingenjör, deltarpå distans
Daniel Holmvin, kommunchef, deltar på distans

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utd ragsbestyrkande
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2020-12-16

Innehållsförteckning
§ 203 Redovisning av utredning Ett  nytt badhus  iSala ................................................................................................ 4

§  204 Redovisning av utredningsuppdrag — S-årig plan inom förskoleverksamhet för Sala kommun ......................... 5

§  205 Revidering av Vatten- och avloppsplan (VA-plan) .............................................................................................. 6

§  206 Redovisning av resultat av årets skräpmätning .................................................................................................  7

§ 207 Detaljplaneuppdrag för Ransta pendlarparkering; beslut om samråd ...............................................................  8

§ 208 Startbesked för genomförande av gestaltningsplan gröna gången ................................................................... 9

§  209 Startbesked för projektering och byggnation av VA-ledningar och Gata inom detaljplan Norrängen ............. 10

§ 210 Startbesked för projektering och byggnation av VA—ledningar och Gata inom detaljplan Skuggan 4 .............. 11

§  211 Startbesked för ledningsfordon ....................................................................................................................... 12

& 212 lnternkontroll 2021 för kommunstyrelsens verksamheter .............................................................................. 13
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2020-12—16

Dnr  2020/1614

Redovisning av utredning Ett nytt  badhus  i Sala

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade den  8  maj 2019, §  84, att tillsätta en projektgrupp,
utifrån en inkommen skrivelse från Socialdemokraterna, i syfte att utreda
förutsättningarna för att bygga ett nytt badhus/simhall.

Beredning

Bilaga KS  2020/195/1, Utredning -  Ett nytt badhus 1' Sala, Wahlros

Bilaga KS  2019  /  95  /  1, skrivelse från Socialdemokraterna

Kommunstyrelsens beslut  2019-05-08, §  84

Mahir Zilajdzic, projektledare/konsult Wahlros, presenterar utredningen.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna och hänskjuta ärendet till

budgetprocessen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna och hänskjuta ärendet till

budgetprocessen.

 

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020—12-16

Dnr  2020/1247

Redovisning av utredningsuppdrag — S-årig plan inom
förskoleverksamhet för Sala kommun

INLEDNING

Ledningsutskottet beslutade den 17  september 2020, § 145, att bland  annat  uppdra

till lokalstrateg att presentera förslag på en kortsiktig plan för förskolelokaler i Sala
tätort vid ledningsutskottets sammanträde i december  2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/196/1, 5-årig plan inom förskoleverksamhet för Sala kommun
Ledningsutskottets beslut  2020-09—17, §  145

Lokalstrateg Jimmy Haaga föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

&  uppdra till Skolnämnden att återkomma med förslag till framtida

förskoleorganisation.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att uppdra till Skolnämnden att återkomma med förslag till framtida

förskoleorganisation.

Utdrag

Skolnämnden

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr  2019/364

§  205 Revidering av  Vatten— och avloppsplan [VA-plan)

INLEDNING

Samhällsbyggnadskontoret fick  våren 2019  i uppdrag att revidera gällande VA-plan
för Sala kommun. Samtidigt beslutades att gällande VA-policy också  skulle revideras.

Arbetet med revidering av både VA-policy och VA-plan har sedan dess pågått i en
projektgrupp med tjänstepersoner från Samhällstekniska enheten, miljöenheten,
plan- och utvecklingsenheten samt Sala kommuns miljöstrateg. Avstämning med

tjänsteperson på Länsstyrelsen har skett under arbetet gång. En resurs från

företaget WSP har funnits som stöd för att vägleda och hålla ihop arbetet.

Beredning
Bilaga KS 2020/201/1, missiv
Bilaga KS 2020/201/2, samrådredogörelse
Bilaga KS  2020/201/3, vatten- och avloppsplan

Teknisk handläggare Ida Blixt föredrar ärendet. Samhällsteknisk enhetschefÅsa
Kling och biträdande samhällsteknisk enhetschef Mikael Viktorsson deltar vid
ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

& anta reviderad Vatten- och avloppsplan i enlighet med Bilaga KS 2020/201/3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

at_t anta reviderad Vatten- och avloppsplan i enlighet med Bilaga KS 2020/201/3.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2020-12-16

Dnr2020/4-

Redovisning av resultat av  årets  skräpmätning

INLEDNING

Regeringen har gett Naturvärdsverketi uppdrag att genomföra en nationell
skräpmätning för att få ett bättre underlag till Sveriges genomförande av  EU:s
engångsplastdirektiv. Skräpmätningen ska omfatta både stad, landsbygd, turistområden

och värdefulla naturområden. Mätningen ska fastställa hur stor andel av skräpet i
Sverige som utgörs av bl.a. cigarettfimpar, portionssnus, plastbärkassar, dryckesflaskor

av plast, engångsmuggar, livsmedelsbehållare för snabbmat, ballonger,

pappersförpackningar, metallförpackningar och glas.

Beredning

Miljöstrateg Linn Hemlin redovisar Sala kommuns resultat av årets skräpmätning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga redovisningen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga redovisningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/209

Detaljplaneuppdrag för Ransta pendlarparkering; beslut om
samråd

INLEDNING

Syftetmed Detaljplanen är att möjliggöra för parkering. l gällande detaljplan är
området planlagt för NATUR-ändamål.

Planområdet är beläget i Ransta, strax söder om Ransta järnvägsstation. Detta

område är cirka  5100  kvm stort och täcks i dagsläget av en grönyta. Marken ägs i sin
helhet av Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS 2020/197/1, plan- och genomförandebeskrivning

Bilaga KS  2020/197/2, dagvattenutredning

Bilaga KS  2020/197/3, riskanalys Ransta pendlarparkering, Norconsult

Bilaga KS  2020/197/4, fastighetsförteckning

Bilaga KS  2020/197/5, plankarta

Planarkitekt Martin Röjestål föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

at_t 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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Dnr 2020/1609

Startbesked för genomförande av gestaltningsplan gröna gången

INLEDNING

1 september  2020  presenterades gestaltning— och skötselplaner för dammvallarna
vid Måns Ols. Planerna omfattar området från Folkets Park och upp förbi Skuggan
utmed dammvallarna. Planerna utformades som en följd av att ett stort antal träd
togs bort på grund av säkerhetsskäl. l gestaltningsplanen presenterades förslag på
ett antal projekt. Samhällstekniska enheten söker startbesked för genomförande av
projekt för en summa om 375 000 kronor.

Beredning

Bilaga KS  2020/198/1, missiv

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman föredrar ärendet. Utredningsingenjör
Michael Nilsson och kommunekolog Sofia Söderberg deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för genomförandet av gestaltningsplan för gröna gången i
enlighet med Bilaga KS 2020/198/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag bevilja startbesked för genomförandet av gestaltningsplan för gröna gången i
enlighet med Bilaga KS 2020/198/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr  2020/1611

Startbesked för projektering och byggnation av VA-ledningar och
Gata  inom detaljplan Norrängen

INLEDNING

Projektens syfte är att projektera och bygga erforderliga VA-ledningar och gator i
det nya området inom Norrängen där BoKlok planerar att bygga bostäder.
Detaljplanen är inte antagen, alla förutsättningar är ännu inte kända vilket kan
innebära att kostnader blir högre eller lägre än bedömningen. Projekteringen och
andra arbeten innan byggnation riskerar att behöva göras om ifall projektets
inriktning eller omfattning förändras.

Beredning

Bilaga KS 2020/199/1, missiv

Projekteringsingenjör Frans Sjöberg och samhällsteknisk enhetschef Åsa Kling
föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för projektering och byggnation av VA-ledningar och Gata
inom detaljplan Norrängen, i enlighet med Bilaga KS 2020/199/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

au bevilja startbesked för projektering och byggnation av VA-ledningar och Gata
inom detaljplan Norrängen, i enlighet med Bilaga KS 2020/199/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr  2020/1610

Startbesked för projektering och byggnation av VA—ledningar och
Gata  inom detaljplan Skuggan 4

INLEDNING

Projektens syfte  är att projektera och bygga erforderliga VA-ledningar och  gator  i
det nya området Skuggan 4, säkra vattenkapaciteten till området och de stigar som
tillgängliggör skogen.

Beredning

Bilaga KS  2020/193/1, missiv

Reviderad Bilaga KS  2020/193/1, missiv

Projekteringsingenjör Frans Sjöberg och samhällsteknisk enhetschefÅsa Kling
föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för projektering och byggnation av VA-ledningar och gator
inom detaljplan Skuggan 4, i enlighet med reviderad Bilaga KS  2020/193/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för projektering och byggnation av VA-ledningar och gator
inom detaljplan Skuggan 4, i enlighet med reviderad Bilaga KS  2020/193/1.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/1486

Startbesked för ledningsfordon

INLEDNING

Räddningstjänsten Sala—Heby har beviljats investeringsmedel för ledningsfordon till
Sala. Startbesked  krävs  för att kunna genomföra investeringen

Beredning

Bilaga KS  2020/194/1, missiv

Reviderad Bilaga KS  2020/194/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för inköp av ledningsfordon till en kostnad av 700 000 kronor
samt släckbil för  3  300 000 kronor, i enlighet med Reviderad Bilaga KS  2020/194/1.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt bevilja startbesked för inköp av ledningsfordon till en kostnad av 700 000 kronor
samt släckbil för  3  300 000 kronor, i enlighet med Reviderad Bilaga KS  2020/194/1.

Utdrag

Räddningstjänsten

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/1617

Internkontroll  2021  för kommunstyrelsens verksamheter

INLEDNING
lnternkontrollen är en del i arbetet att kvalitetssäkra det arbete olika verksamheter
utför. Dessa punkter redovisas ofta i samband med delårsrapporten och bokslutet.
Verksamheterna har tagit fram olika moment som ska granskas och redovisas till
nämnden. De har tagits fram med hjälp av en risk- och konsekvensanalys där
verksamheten har genomfört en bedömning a hur stor sannolikheten skulle bli om
det inträffar ett avsteg.

Beredning

Bilaga KS 2020/200/1, missiv

Bilaga KS 2020/200/2, interkontrollplan  -  kommunikation
Bilaga KS 2020/200/3, interkontrollplan  — räddningstjänsten

Bilaga KS 2020/200/4, interkontrollplan  -  tekniska kontoret
Bilaga KS 2020/200/5, interkontrollplan

Bilaga KS 2020/200/6, interkontrollplan

Bilaga KS 2020/200/7, interkontrollplan — kommunikation

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

git; fastställa kommunstyrelsens internkontrollplaner för 2021.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa kommunstyrelsens internkontrollplaner för 2021.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/4

Information

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga om vad som händer med  ärendet  trafikplats
Fridhem.

Trafikverket har fastställt trafikplanen för området och det är inte aktuellt med en
cirkulationsplats. Ärendet gick att överklaga till och med den 16 november  2020.
Anders Wigelsbo  (C), Ulrika Spärebo (S), berörda tjänstepersoner och företagare

hade ett digitalt möte inbokat med Trafikverkets regiondirektör för att framföra
kommunens synpunkter. Trafikverket avbokade mötet.

Anders Wigelsbo (C) informerar att ett nytt möte är inbokat. Sala kommun kommer
fortsätta driva frågan om en lösning för trafikplats Fridhem som att separat ärende
mot Trafikverket.

Ulrika Spårebo (S) vill få svar på vad som händer med Detaljplan för Bältarhagen
som varit utsänd på samråd.

Anders Wigelsbo (C) informerar att utifrån de synpunkter som inkommit vid samråd
görs en omprioritering. Framtagandet av Detaljplan för centrala Ransta, etapp 1
kommer att prioriteras före detaljplan för Bältarhagen.

Magnus Edman (SD) hänvisar till en artikel i Sala Allehanda angående svårigheterna
för lokala företag i Sala på grund av coronapandemin. I artikeln framgår att Sala
kommun ska underlätta för företagare genom att till exempel ge uppskov med hyror.

Edman vill veta hur det ställer sig juridiskt om företagare som hyr av kommunen får
uppskov att betala hyror när andra företagare med privata hyresvärdar inte får den
möjligheten.

Kommunchef Daniel Holmvin informerar att kommunjuristen gjort en prövning
utifrån likställighetsprincipen i de fall där det varit aktuellt.

Likställighetsprincipen innebär att en kommun är skyldig att behandla sina

medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat och finns reglerad i

Kommunallagen.

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

2020-12-16

Dnr2020/4

§  214 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2020/202/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-12-16

Dnr 2020/4

§ 2 1 5 Avslutning

Ordförande tackar kommunstyrelsens ledningsutskotts ledamöter, ersättare,
representanter och tjänstepersoner för ett gott samarbete under det gångna året
och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

2:e vice ordförande Ulrika Spårebo önskar ordförande och övriga detsamma.

MNW Utdragsbestyrkande


