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Sammanträdesdatum

2018-05-28

Ekebyskolans aula, måndagen den 28 maj, kl 19.00-19.40

Se sidan 2

Fredrik Larsson [M] Ann-Kristin  Lindgren [S)

KaZmunstyrelsens förvaltning, tisdagen den 5 juni, kl 16.00.
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Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

U'änstgömnde  ersättare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Samma nträdesdatu m

2018-05-28

Lars Alder-fors (L)

Emil Andersson Bleckert [S]

Maria Arvidsson (V]

Magnus Edman [SD)

Christer Eriksson [C], kl 19.20-19.40 , § 81—82

Gustaf Eriksson [C]

Magnus Eriksson (SBA)
Marie Falestål[SBA]
Carola Gunnarsson [C)

Christer Gustafsson [C]

Ragnhild Jansson  [SD]

Michael PB Johansson [M]

Bo Kihlström (S)

Ingela Kilholm Lindström (MP)

Viktor Kärvinge [S]

Fredrik Larsson [M)

Amanda Lindblad (S]

Ann-Kristin Lindgren (S]

Peter Molin (M)

Pia Nilsson [S)

Åsa Nilsson (S]

Sickan Palm  [KD]

Elisabet Pettersson [C]

Per-Olov Rapp [S]

Johanna Ritvadotter [V]

Ulrika Spårebo (5)

Eva Stenberg [S]

Alaittin Temur [5]

Anders Wigelsbo [C)

Anders Westin (C]

Hanna Westman (SBA)
Ulf Westman [SBA]
Mårten Öhrström (C]

Elin Johansson [M)

Hans Johansson [C]
Thomas Calissendorff [S]

Lotta Nilsson (5)

Sanna Bleckert [S)

Beatrice Woldert  (MP)

Solveig Sjöberg (SBA)

Utd ragsbestyrkande

2(11)
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Närvarande ersättare

Närvarande representanter

Övriga deltagare

Justera nde; sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018—05—28

Håkan Pettersson  (KD)

Bodil  Hildemar [V)

Lars Sandberg (S BA]

Jenny Nolhage, kommunchef

Virve Svedlund, kommunjurist

Utdragsbestyrkande(  ,
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Sammanträdesdatum

2018-05-28

Dnr

§ 76 Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls:

Länsstyrelsens beslut om avgången ledamot: Gunhild Kjellberg (SD).

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

verkställda beslut enligt  4  kap 1 § SOL samt 9  § LSS, kvartal 1 2018.

Justerandes sign AL Utdragsbestyrkande

 



 

§77

Justerandes  sign

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 6£11)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Dnr  2015.449  KH 45

Detaljplan för Ängshagen, fjärde  kvadranten, kv Räven; beslut  om
antagande

INLEDNING

Detaljplan för Ängshagen, fjärde kvadranten, kv Räven har under tiden 7 februari

2018  till och med 25 mars  2018  varit utsänd för granskning till berörda fastighets-

ägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid har detaljplane-

förslaget även varit tillgängligt i kommunhusets entré och på kommunens hemsida.

Beredning

Bilaga KS  2018/90/1, missiv.

Bilaga KS  2018/90/2, plan- och genomförandebeskrivning.

Bilaga KS  2018/90/3, utlåtande.

Reviderad Bilaga KS  2018/90/4, plankarta.

Bilaga KS  2018/90/5, fastighetsförteckning.

Ledningsutskottets beslut  2018-04-10, §  101.

Kommunstyrelsens beslut  2018-05-08, §  80.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt anta detaljplan för Ängshagen, fjärde kvadranten, kv Räven i enlighet med

Bilagor KS 2018/90/1-5.

Utdrag

plan— och utvecklingsenheten, Martin Röjerstål

% ,.  1 Utdragsbestvrkande__... ”l )1:

(»  /'t
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Justera rides sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”I”

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Dnr 2018.282 KH 46

Bostadsförsörjningsprogram Sala  kommun  2018-2024, med fram—
åtblick mot 2030

[NLEDNIN G

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett kommunövergripande strategiskt styrdoku-

men som är framtaget. Det sändes ut på remiss under perioden 27 februari till och

med 26 mars. Det ska utgöra ett underlag för prioriteringar av detaljplaner samt

vara ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra byggnation och användning av be-

fintligt bostadsbestånd i enlighet med kommunens målsättningar och intentioner.

Beredning

Bilaga KS 2018/93/1, förslag till bostadsförsörjningsprogram.

Bilaga KS 2018/93/2, remissyttranden.

Ledningsutskottets beslut 2018-04-17, § 109

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 82.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

it; anta Bostadsförsöl'jningsprogram Sala kommun 2018-2024 med framåtblick mot

2030, i enlighet med Bilaga KS 2018/93/1.

Utdrag

plan- och utveckling

samhällsbyggnadskontoret

ansvarig för hemsidan

Gunilla Pettersson

. ,_ Utdragsbestvrkande

Uf/ QLÅ/
k
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Justerandes sign

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sin)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Dnr2018.718 KH 47

Förtroendemannaorganisation samt bestämmelser om ersätt-

ningar  och arvoden till förtroendevalda i Sala  kommun  2019-2022

INLEDNING

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2017 behandlades ärendet om

Förtroendemannaorganisation och arvoden 2019-2022.

Bakgrunden till detta är att en ny mandatperiod börjar den 1 januari 2019. Inför

denna bör ett arbete göras  i  likhet med tidigare är, för att lägga fast förtroendeman-

naorganisationen efter den 1 januari 2019 och därtill hörande arvodesfrägor.

Beredning

Bilaga KS 2018/91/1, skrivelse — förtroendemannaorganisation samt bestämmelser

om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Sala kommun 2019-2022.

Bilaga KS 2018/91/2, organisationskarta # politisk organisation och bolag.

Bilaga KS 2019/91/3, bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroende-

valda i Sala kommun 2019-2022.

Bilaga KS 2018/91/4, principer för ersättning och arvoden för förtroendevaldas del-

tagande i olika samarbetsorgan /intresseorganisationer som representant i Sala

kommun.

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 83.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) och Ulrika Spärebo (S) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt fastställa förtroendemannaorganisation för Sala kommun 2019-2022 i enlighet

med Bilaga KS 2018/91/1, att gälla från och med den 1 januari 2019,

a_tt insynsplatser även fortsättningsvis ska tillämpas i kommunstyrelsen och

kmnmunstyrelsens ledningsutskott för parti som är representerat i

kommunfullmäktige men som inte av egen kraft eller genom samarbete med annat

parti fått en ordinarie eller ersättarplats i dessa organ,

a_tt fastställa bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Sala

kommun i enlighet med Bilaga KS 2018/91/3, att gälla från och med 1 januari 2019.

Protokollsanteckning

Johanna Ritvadotter [V] lämnar in protokollsanteckning, se bilaga.

Utdrag

Gunilla Pettersson

personalkontor-et

Utdragsbestyrkande

(ff/' &”
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_ SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOM MUN Sammanträdesdatum

2018-05-28

 

Dnr

§ 80 Kompletteringsval

BESLUT

Kommunfullmäktige  beslutar

a_tt välja  Andreas Andersson [SD] till  ny ersättare  i bygg- och  miljönämnden  efter

Gunhild  Kjellberg [SD], till  och med den 31 december 2018.

Utdrag

bygg- och  miljönämnden

Gunilla  Petterson

lönekontoret

Justerandes  sign ) Utdragsbestyrkande
.. '" 'N

»” %/ U» ”
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-28

Dnr  2018.890

§ 81 Fråga till ordförande i vård- och omsorgsnämnden om
arbetskläder till personalen inom äldreomsorgen

INLEDNING

Ulrika Spårebo [S) hemställer om att få ställa rubricerad fråga till Christer Eriksson

[C], ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Christer Eriksson [C) besvarar frågan.

Justerandes jsign -r” Utdragsbestyrkande

f

L ’”27



 

§82

Justerandes  sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Samma  nträdesdatum

2018—05-28

Dnr

Inkomna medborgarförslag

BESLUT

Kommunfullniäktige beslutar

a_tt hänskjuta följande  medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

Medborgarförslag gällande krisberedskap — krisplan för vattenförsörjning.

Medborgarförslaget är inlämnat av Björn Norén.

Medborgarförslag om att sopa rent Stora torget i Sala så kullerstenarna kommer

fram.

Medborgarförslaget är inlämnat av Eva Block.

Medborgarförslag om att införa gratis arbetsresor för personer som måste anlita

linjelagda resor till dagverksamhet.

Medborgarförslaget är inlämnat av Roger Andersson.

Medborgarförslag om att höja habiliteringsersättningen och fria resor med

färdtjänst och arbetsresor.

Medborgarförslaget är inlämnat av Emma Gustafsson.

Medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för Daglig verksamhet.

Medborgarförslaget är inlämnat av Carola, Sandra, Urban m fl gnm Laila Forsgren.

Utdrag

kommunstyrelsen

f Utdragsbestyrkande& rn



Kommunstyrelsen 2018-05—08

Protokollsanteokning angående
Förtroendemannaorganisation samt bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda i Sala kommun 2019 - 2022

l  den parlamentariska kommittén har Vänsterpartiet Sala föreslagit en sänkning av de
fasta politikerarvodena samt att införa insynsplatser även i nämnderna.

Vänsterpartiet tycker att politikerna ska leva  i  någorlunda samma verklighet som vanliga
invånare, en sänkning av de fasta arvodena gör att klyftan emellan dem inte blir för stor.

Vi menar att insynsplatser i nämnderna underlättar arbetet för små partier som inte av
egen kraft eller genom samarbete med annat parti/andra partier fått plats i nämnd.

Johanna Ritvadotter
Gruppledare Vänsterpartiet Sala

 


