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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-02-26

Närvarolista

Beslutande Lars Alderfors [L]

LEdGmÖtEF Emil  Andersson Bleckert [S]

Christer Eriksson [C]

Gustaf Eriksson [C]

Magnus Eriksson (SBA)
Anna Gillerblad [C]

Christer Gustafsson (C)

Ragnhild Jansson [SD]

Tomas Jansson (8)

Michael PB Johansson (M)

Pernilla Johansson [M)

Bo Kihlström (S]

Ingela Kilholm Lindström [M P]

Viktor Kärvinge [S]

Fredrik Larsson [M)

Amanda Lindblad [S]

Ann—Kristin Lindgren [S]

Peter  Molin  (M)

Åsa Nilsson [S]

Kristina Nyberg [S]

Sickan Palm [KD]

Elisabet Pettersson [C]

Per-010v Rapp (8)

Johanna Ritvadotter [V]

Ulrika Spårebo (S]

Eva Stenberg [S]

Alaittin Temur (S)

Anders Wigelsbo [C]

Anders Westin [C]

Hanna Westman [SBA]
UlfWestman [SBA]

Erik Åberg [MP]

Mårten Öhrström [C)

Tjänstgörande ersättare Gunnar Larsson [M)

Hans Johansson [C)

Thomas Calissendorff [S]

Peter Bäckebo [S)

Bodil Hildemar [V)

Sandra Boström [Fl]

Solveig Sjöberg (SBA)
LarsSandberg (SBA)

Närvarande ersättare Elin Johansson [M]

Håkan Pettersson [KD]

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

& % (JC
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KOMM U N Sammanträdesdatum

2018-02-26

 

Sanna Bleckert [S]

Beatrice  Woldert [M P)

Närvarande representanter

Övriga deltagare Virve Svedlund, kommunjurist

Justerandes sign ( _ Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-02-26

 

Dnr

§ 1 Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls:

Statistikrapport jml 16 kap § 6  h SoL, samt 28 foch 28  g  LSS, gällande  ej verkställda

beslut enligt  4  kap 1 å SOL samt 9  §  LSS.

Länsstyrelsens rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Sala kommun.

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande

åf, %  C;;
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Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr

§ 2 Avsägelse

[NLEDNING

Elva-Lyse Ntwari [S] har av Västmanlands  tingsrätt entledigats från uppdraget som

nämndeman.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar

a_tt överlämna ärendet till valberedningen.

Utdrag

valberedningen

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

&  @317
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Justerandes  sign  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammantradesdatum

2018-02—26

Dnr  2017.1462  KH  1

Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i

Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

från sluten hälso- och sjukvård

[NLEDNING

Den  1  januari  2018  träder Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten

hälso— och sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre har behov av

den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt

och effektivt sätt.

Beredning

Bilaga KS 2017/215/1, missiv.

Bilaga KS  2017/215/2, Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommu—

nerna i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten

hälso- och sjukvård.

Ledningsutskottets beslut  2017-11—28, § 240.

Kommunstyrelsens beslut  2017-12—07, § 184.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med konnnunstyrelsens förslag

ag anta överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västman—

land om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso— och sjuk-

vård, att gälla från och med  1  januari  2018, i enlighet med Bilaga KS  2017/215/2.

Utdrag

Region Västmanland

Utdragsbestyrkande
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Justerand  s sign ,
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sa mmanträdesdatum

2018-02-26

Dm‘ 2018.147  KH  2

Reviderad  policy och  riktlinje  för upphandling i  Sala kommun

INLEDNING

Policy och riktlinje för upphandling behöver uppdateras, både för att anpassas till ny

lagstiftning och för att tydliggöra processen.

Beredning

Bilaga KS  2018/9/1, Policy för upphandling Sala kommun.

Bilaga KS  2018/9/2, Riktlinje för upphandling Sala kommun.

Ledningsutskottets beslut  2018-01-30, § 13.

Kommunstyrelsens beslut  2018-02-15, § 3.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt anta Policy för upphandlingi Sala kommun i enlighet med Bilaga KS  2018/9/1.

Utdrag

ekonomikontoret

administrativa enheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

”få
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-02—26

Dnr2018.193 KH 3

Beslut  om planavgift och ny plantaxa 2018—2020

INLEDNING
Översyn av detaljplaner på landsbygden utfördes under året 2016. Nästan alla

detaljplaner på landsbygden har uppfyllt sitt syfte och därför bör planavgiften på

dessa tas bort. Förslaget medför att planavgift tas bort på detaljplaner upprättade

till och med 31 december 2016.

Varje är bör plantaxan justeras efter SKL:s prisindex för kommunal verksamhet

(KPI).  Därför bör en höjning för de tre kommande åren göras med 30 kronor/år

fram till år 2020.

Beredning
Bilaga KS 2018/17/1, missiv  — beslut om planavgift och justering av

tidsersättningen.

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-15, §  4.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

at_t ta bort planavgift för samtliga till och med 31 december 2016 lagakraft vunna

detaljplaner på landsbygden utanför området för plan för Sala stad, samt

att anta förslag till ny plantaxa för de kommande tre åren;

år 2018: 900 kronor/timme,

år 2019: 930 kronor/ timme,

år 2020: 960 kronor/timme, i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet,

Sveriges kommuner och landsting.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret, plan och utveckling

administrativa enheten

Utdragsbestvrkande

fl  (är
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Justerandes  sign

%%
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KOM  MUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr  2017.1273  KH  4

Kulturprogram  för Sala  kommun 2018—2019

INLEDNING

Kulturprogrammet är en revidering av tidigare kulturplan och har för avsikt att visa

vilken inriktning Sala kommun i samverkan med andra aktörer vill uppnå inom

kultur. Det  berör  även områden som besöksnäring, kulturmiljö och turistmål som

kan tänkas öka kommunens attraktionskraft gentemot andra än de boende i

kommunen.

Beredning

Bilaga KS  2018/14/1, kulturprogram för Sala kommun  2018-2019.

Bilaga KS  2018/14/2, protokollsutdrag KFN  2017-06-21§69.

Bilaga KS  2018/14/4, yttrande frän näringslivsutveckiare.

Ledningsutskottets beslut  2018-01-30, §  22.

Kommunstyrelsens beslut  2018-02-15, § 8.

Yrkanden

Anders Westin  [C], Sickan Palm (KD), Per-Olov Rapp (8), Johanna Ritvadotter  [V],

Kristina  Nyberg [S] och  Hanna  Westman (BRÅ) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt anta Kulturprogram för Sala kommun  2018-2019  i  enlighet med Bilaga KS

2018/14/1.

Utdrag

kultur- och fritidsnämnden

administrativa enheten

Utdragsbestvrkande

% CJ.?"
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr2017.328 KH 5

Detaljplan för del av Lärkans sportfält; beslut om  antagande

[NLEDNING

Planen syftar till att utveckla Lärkans sportfält med en ny idrottshall och

verkstadsbyggnad samt möjlighet att  bygga  till ishallen och att bekräfta befintliga

läktare vid fotbollsplanerna.

Planförslaget har under perioden 2017-1 1—06—2017-11-20 varit ute på granskning.

Beredning

Bilaga KS 2018/2/1, missiv, beslut om antagande Detaljplan för del av Lärkans

sportfält.

Bilaga KS 2018/2/2, plan- och genomförandebeskrivning.

Bilaga KS 2018/2/3, utlåtande.

Bilaga KS 2018/2/4, plankarta.

Ledningsutskottets beslut 2018-01—2 3, § 4.

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-15, § 10.

BESLUT

Kommunfullrnäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna granskningsutlåtandet, samt

ag anta detaljplan för del av Lärkans sportfält.

Utdrag

planering och utvecklingsenheten, samhällsbyggnadskontoret

n Utd ragsbeslyrkande

&? (f
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Samnianlradesdatum

2018-02-26

Dm'2018.102  KH  6

Lokal överenskommelse om principer för samverkan mellan Sala

kommun och civilsamhället

INLEDNING

Kommunfullmäktige i Sala har beslutat att bifalla motion om lokal överenskommelse

mellan Sala kommun och det civila samhället. Vidare har kommunfullmäktige

beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att inleda dialog med de idéburna

organisationerna/civilsamhället som är verksamma i Sala kommun samt att ett

förslag till lokal överenskommelse presenteras för kommunstyrelsen.

Beredning

Bilaga KS  2018/3/1, missiv.

Bilaga KS  2018/3/2, lokal överenskommelse om principer för samverkan mellan

civilsamhälleti Sala och Sala kommun.

Ledningsutskottets beslut  2018—01-23, § 6.

Kommunstyrelsens beslut  2018-02-15, §  11.

Yrkanden
Ulrika Spårebo [S], Sickan Palm  [KD], Hanna Westman (SBA), Anders  Westin [C),

Johanna Ritvadotter [V], Lars Alderfors [L],  Kristina  Nyberg [3], Peter  Molin [M] och

Ragnhild Jansson [S D) yrkar

bifall till konnnunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

ag anta förslag om lokal överenskommelse om principer för samverkan mellan Sala

kommun och civilsamhället i Sala, i enlighet med Bilaga KS  2018/3/2, samt

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att ta fram och anta handlingsplan för samverkan.

Utdrag

Jane Allansson

Utdragsbestvrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr 2018.104 KH 7

§ 9 Ramöverflyttning personalhandläggare

INLEDNING
I ett tidigare inriktningsbeslut har kommunfullmäktige angett ett uppdrag att

centralisera vissa stabsresurser som HR och ekonom. Avsikten är att Sala kommun

ären förvaltning där ett gemensamt synsätt och arbetssätt ska prägla arbetet med

personalfrågor och ekonomifrågor.

Sedan tidigare tillhör en av personalhandläggarna barn- och utbildningskontoret

organisatoriskt och nu föreslås en överflyttning till personalkontoret.

Beredning

Bilaga KS 2018/4/1, tjänsteskrivelse.

Ledningsutskottets beslut 2018-01-23, §  8.

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-15, § 12.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut

a_tt flytta tjänsteutrymme motsvarande 1,0 personalhandläggare från barn-och

utbildningskontoret till personalkontoret per den 1 januari 2018, samt

att samtidigt flytta medel motsvarande 570 000 kronor från skolnämnden till

konununstyrelsen för att bekosta detta utrymme.

Utdrag

personalkontoret

ekonomikontoret

barn- och utbildningskontoret

UtdragsbestyrkandeJusterfanöfefjfn fl) (tät
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-02—26

Dm'2014.1176 KH8

Förslag till  riktlinje  för avtackning av ledamöter som lämnar
kommunfullmäktige

[NLEDNING
Tommy johansson [S) inkom  2014-11-21 med rubricerad motion.

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motionen och att ge

Demoln'atiberedningen  i  uppdrag att arbeta fram riktlinjer för avtackning av

ledamöter som lämnar kommunfullmäktige.

Beredning

Bilaga KS 2017/236/1, förslag 1 till riktlinje för avtackning av ledamöter som

lämnar kommunfullmäktige.

Bilaga KS 2017/236/2, ledningsutsköttets beslut§,2017-12~12.

Bilaga KS 2017/236/3, förslag 2 till riktlinje för avtackning av ledamöter som

lämnar kommunfullmäktige.

Ledningsutsköttets beslut 2017-12-19, §  275.

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-1S,§ 18.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt fastställa riktlinje för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige i

enlighet med Bilaga KS 2017/236/3.

Utdrag

demokratiberedningen

administrativa enheten

Utdragsbestvrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr 2017.1431

§ 11 Svar på  interpellation  från Eva Stenberg [S] om  vilka  åtgärder som
planeras för att åtgärda arbetssituationen på vård- och omsorgs—
kontoret

[NLEDNING

Eva Stenberg (S) har fått kommunfullmäktiges tillåtelse att ställa rubricerad

interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande, Christer Eriksson [C].

Christer Eriksson (C) besvarar interpellationen.

Justerandes sign

72 W  
 

Utdragsbestvrkande
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018—02-26

Dnr

Kompletteringsval

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt välja Carina Kristoffersson [S] till  ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt till

och med den 31 december 2019, efter Elva-Lyse Ntwari  (S),

a_tt välja Carola Gunnarsson (C) till ombud i Sala Heby Energi AB för tiden från och

med ordinarie bolagsstämma 2018 till ordinarie bolagsstämma 2019,

att välja Hanna Westman (SBA) till ombuds ersättare i Sala Heby Energi AB för tiden

från och med ordinarie bolagsstämma 2018 till ordinarie bolagsstämma 2019,

a_tt välja fem ledamöter och fem personliga suppleanter till styrelsen i Sala Heby

Energi AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2018 till och med ordinarie

bolagsstämma 2019

Ledamöter Personliga suppleanter

Christer Eriksson [C) Elisabet Pettersson [C]

Johan Widén (M) Peter Svensson [L]
Daniel Ahlin [SBA] Ingvar johansson  (SD)

Christina Forsberg (S) Bengt jnthberg [S]

Erik Åberg [M P) Bengt Atthem (5)

att till ordförande välja Christer Eriksson (C),

& välja Carola Gunnarsson (C] till ombud i Salabostäder AB för tiden från och med

ordinarie bolagsstämma 2018 till ordinarie bolagsstämma 2019,

att välja Hanna Westman [SBA] till ombuds ersättare i SalabostäderAB för tiden

från och med ordinarie bolagsstämma 2018 till ordinarie bolagsstämma 2019,

_em_ välja fem ledamöter och tre suppleanter till styrelsen i Salabostäder AB för tiden

från ordinarie bolagsstämma 2018 tillochmed ordinarie bolagsstämma 2019

Ledamöter Personliga suppleanter

Mårten Öhrström (C] Håkan Pettersson  (KD)

Hans Eljansbo (M] Peter Kraft [MP]

Magnus Eriksson [SBA] Ragge jagero  [SD)

Per-Olov Rapp (S]

Åsa Nilsson [S]

a_tt till  ordförande välja Hans Eljansbo (M) och till vice ordförande välja Mårten

Öhrström (C].

Utdrag

Västmanlands tingsrätt

Sala Heby Energi AB

SalabostäderAB

Utdragsbestyrka nde
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr

Inkomna motioner

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

&& hänskjuta följande motioner till komnnlnstyrelsen för beredning:

Motion om möjligt införande av separat mentorskap.

Motionen är undertecknad av Amanda Lindblad (5).

Motion om att införa vegonorm i Sala kommun.

Motionen är undertecknad av johanna Ritvadotter [V] och Maria Arvidsson (V].

Motion om att Sala kommun ska påskpynta fjäderfritt.
Motionen är undertecknad av Johanna Ritvadotter [V] och Maria Arvidsson [V].

Motion om att erbjuda fria bad till kommunanställda.

Motionen är undertecknad av Kristina Nyberg (S).

Motion om att inrätta ett polismuseum.

Motionen är undertecknad av Kristina Nyberg (S].

Motion om att inrätta ett kostråd i Sala kommun.

Motionen är undertecknad av  Kristina  Nyberg [S] och Per-Olov Rapp [5].

Motion  om hantering av installation äldre kaminer och spisar.

Motionen är undertecknad av Viktor Kärvinge  (3).

Motion om uppbyggnad av freerunning- och skateparki Sala.

Motionen är undertecknad av Sara Boström  [F1].

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

%  Qi
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr 2017.1552

§ 14 Fråga  till kommunstyrelsens ordförande om det kan bli mer
miljömässigt hållbart och kostnadseffektivare att  bygga  i Sala

INLEDNING

Viktor Kärvinge [S] hemställer om komlnunfulllnäktiges tillåtelse att ställa

rubricerad fråga till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C].

BESLUT

Konmnmfullmäktige beslutar

a_tt frågan får ställas.

Utdrag

bevakning

Justerandes sign Utdragshestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr  2018.284

§  15 Fråga  till  vård- och omsorgsnämndens ordförande angående våld i

nära relationer

INLEDNING

Sandra Boström (Fl) hemställer om kommunfullmäktiges tillåtelse att få ställa

rubricerade fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande. Christer Eriksson

(C).

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt frågan får ställas.

Christer Eriksson [C) besvarar frågan.

Justerandes sign UtdragsbestyrkandeA.)
% %  C;;
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§ 16 Fråga  till överförmyndaren:  inspektionen  har påvisat många
felaktigheter. Har man  avvägt  de brister som påvisas i rapporten
och hur jobbar man förebyggande för att liknande brister inte ska
uppstå?

INLEDNING

Ulrika Spårebo [S) hemställer om kommunfullmäktiges tillåtelse att ställa

rubricerad fråga till överförmyndare Michael PB Johansson  (M].

BESLUT

Kommunfullmåktige beslutar

a_tt frågan får ställas.

Utdrag

bevakning

Justerandes sign Utdragsbestvrkande
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Justerandes sign
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Inkomna medborgarförslag

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

ått hänskjuta  följande  medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs "Hästar” från Äkra-området till

Stadsparken.

Medborgarförslaget är inlämnat av Mats Lundmark.

Medborgarförslag om rondell vid korsningen Silvermyntsgatan  — Berggatan.
Medborgarförslaget är inlämnat av Pierre lnelöv.

Medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen Silvermyntsgatan  — Berggatan.
Medborgarförslaget är inlämnat av Pierre Inelöv.

Medborgarförslag om att skylta upp Salas äldre historia, ordna med utställningar

samt att skriva om dem i tnristinformationen samt hemsidan.

Medborgarförslaget är inlämnat av Johan Pettersson.

Medborgarförslag om att anordna lnisbilsparkering på Strandvägen.

Medborgarförslaget är inlämnat av Johnny Alsholt.

Medborgarförslag om att stänga av Aguéligatan mellan Gruvgatan —Drottninggatan

för genomfartstrafik.

Medborgarförslaget är inlämnat av Göran Andersson.

Medborgarförslag om bättre belysning runt hela gång- och löparspåret vid
dammarna i Stadsparken.

Medborgarförslaget är inlämnat av Johan Pettersson.

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier.

Medborgarförslaget är inlämnat av Elin, 14 år.

Medborgarförslag om att förbättra promenadstråket runt dammen i Stadsparken.
Medborgarförslaget är inlämnat av Pierre lnelöv.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

 


