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Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ju era des sign

r

l

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Andreas Andersson  (SD)

Emil  Andersson Bleckert (S)

Eva  Axelsson  (KD)

Tomas Bergling (M)

Magnus Edman  (SD)

Gustaf  Eriksson (C)

Jenny Erikson (C)

Louise Eriksson  (SD)

Magnus Eriksson  (SBÄ), § 92-94, kl  19.00-19.30

Martin Eriksson (M)

Åsa Forss (V)

Sven Frank (S)

Carola Gunnarsson (C)

Fassiska Gustavsson (S)

Emil Göransson  (SD)

Erik Hamrin (M)

Mårten Hemström (L)

Magnus Holm  (KD), § 97-117, kl  20.40-21.35

Ragnhild Iansson  (SD)

Carl Johansson (S)

Michael PB Johansson (M)

Sture Johansson (C)

Ingvar Jonsson  (SD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Viktor Kärvinge (S)

Fredrik Larsson (M)

Amanda Lindblad (S)

Joel Liljekvist  (SD)

Pia Nilsson (S)

Elisabet Pettersson (C)

Per-Olov Rapp (S)

Johanna Ritvadotter (V)

Camilla Runerås (S)

Lars Sandberg (SBÄ)
Ulrika Spårebo (S)

Eva Stenberg (S)

Anders Wigelsbo (C)

Anders Westin (C)

Hanna Westman  (SBA)
Isa Österberg (L)

Mårten Öhrström (C)
Bengt Larsson (C)

Håkan Pettersson  (KD), § 92-96

Ann Kristin Lindgren (S)

Utdragsbestyrkande
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Närvarande ersättare

Närvarande representanter

Övriga deltagare

Jus ra des sign  ff

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Alaittin Temur (S)

Ulf Westman  (SBÄ)
Per Larsson (SBA), §  95-117

Viveca Molin  (M)

Gunnar Larsson(M)

Mona  Johansson (L)

Åsa Nilsson (S)

Niklas Hellstrand (S)

Christina Forsgren (5)

Maria Arvidsson (V)

Jan Babar  (MP)

Beatrice Woldert  (MP)

Arne Engström  (SD)

Carin Engström  (SD)

Sverre Lindqvist  (SD)

Jenny N olhage, kommunchef

Virve Svedlund, kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Innehållsförteckning

§ 92 ‘  Val av ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden .......................................................................... 5

§ 93 Val av förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden ........................................ 6

§  94 Val av valberedning samt anmälan av gruppledare ........................................................................................... 7

§  95 Avsägelse ........................................................................................................................................................... 8

§  96 Delårsrapport 2018 för Sala kommun ................................................................................................................ 9

§  97 Revisionsrapport samt revisionens bedömning av delårsrapport .................................................................... 10

§ 98 Medborgarförslag om att bättre ta tillvara på vatten  ......................................................................................  11

5 99 Medborgarförslag om att köpa in Sala FF stugan samt flytt av boulebanor till minigolfbanan ........................ 12

§ 100 Medborgarförslag om att revidera nuvarande detaljplan för Kristina 4:1 ....................................................... 13

§ 101 Kommuninvest —- förlängning av åtaganden .................................................................................................... 14

§  102 Avgifter gällande Missionskyrkans nya scen .................................................................................................... 15

§ 103 Utökad investeringsram för skolan .................................................................................................................. 16

§  104 Motion om att Sala kommun ska upprätta en plan över större träd ............................................................... 17
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§ 106 Motion om planläggning för snabbt byggande ................................................................................................ 19

§  107 Motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för myndighetsutövande personal inom socialtjänsten

§  108 Motion om ett steg till förbättrad arbetsmiljö för socialsekre- terare ............................................................. 21

§  109 Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år ............................................................................. 22

§ 110 Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år ............................................................... 23

§ 111 Redovisning av verkställande av bifallna motioner och med— borgarförslag ................................................... 24

§ 112 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande från Sarah Svensson (Fl) om Projekt för att stötta utsatta EU—

medborgare ..................................................................................................................................................... 25

§  113 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande från Sarah Svensson  (Fl) om Nätverk mot diskriminering och

rasism .............................................................................................................................................................. 26
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§ 115 Inkomna motioner ........................................................................................................................................... 28

§  116 Inkomna medborgarförslag ............................................................................................................................. 29
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§ 107 Omröstningslista .............................................................................................................................................. 31

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5  (32)

SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr

§  92 Val av ordförande  i  kommunfullmäktige för mandatperioden

INLEDNING

Nyvalda kommunfullmäktige inleder med att välja ordförande för mandatperioden

2018-10-15---2022-10-14. '

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar

a_tt Carola Gunnarsson (C) utses till ordförande i kommunfullmäktige.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

a_tt Emil Andersson Bleckert (S) utses till ordförande i kommunfullmäktige.

Omröstning

Sluten omröstning begärs. Justeringspersonerna utses att biträda ordföranden vid

valförrättningen. Blanka valsedlar delas ut. Ordföranden upplyser om vilka krav som

ställs på valsedeln och informerar om hur valet går till. De röstande avger efter

upprop i bokstavsordning sina valsedlar i en valurna. Sekreteraren prickar av de

röstande vid urnan. De biträdande valförrättarna räknar rösterna. Vid omröstningen

har avgivits 22 röster för Carola Gunnarsson (C), 16 röster för Emil Andersson

Bleckert (S) och 7 blanka röster.

v"
=.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

att Carola Gunnarsson (C) utses till ordförande i kommunfullmäktige. ;

l
x“

Utdrag

lönekontoret

Gunilla Pettersson

 

Jus des sign M  Utdragsbestyrkande
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Ju??? des  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6  (32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr

Val av  förste  och andre Vice ordförande i kommunfullmäktige för

mandatperioden

INLEDNING

Nyvalda kommunfullmäktige ska välja  förste  och andre Vice ordförande för

mandatperioden  2018-10-15---2022—10-14.

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar

att Eva Axelsson (KD) utses till förste Vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

a_tt Emil Andersson Bleckert (S) utses till andre Vice ordförande i

kommunfullmäktige.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt Eva Axelsson (KD) utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige, samt

a_tt Emil Andersson Bleckert (S) utses till andre Vice ordförande i kommun-

fullmäktige.

Utdrag

de valda

lönekontoret

Gunilla Pettersson

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

 

§94

JusteCQes Sign”

_  SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Val av valberedning samt anmälan av gruppledare

INLEDNING

Varje parti i kommunfullmäktige ska anmäla gruppledare. Gruppledarna ska väljas

till valberedningen.

Anmälan

Följande gruppledare anmäls:

Per-Olov Rapp (5)

Åsa Forss (V)

Ingela Kilholm Lindström (MP)

Anders Westin (C)

Erik Hamrin (M)

Magnus Eriksson (SBÄ)
Mårten Hemström (L)

Magnus Holm (KD)

Magnus Edman (SD)

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt till valberedning för mandatperioden välja:

Per-Olov Rapp (S)

Åsa Forss (V)
Ingela Kilholm Lindström (MP)

Anders Westin (C)

Erik Hamrin (M)

Magnus Eriksson (SBÄ)
Mårten Hemström (L)

Magnus Holm (KD)

Magnus Edman (SD)

åt till sammankallande välja Anders Westin (C),

att till vice sammankallande välja Per-Olov Rapp (S).

Utdrag

de valda

lönekontoret

Gunilla Pettersson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8  (32) l

SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE »
KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-29

 

Dnr [Skriv dnr]

§  95 Avsägelse

INLEDNING

Carina Karlsson (SBÄ) begär i skrivelse inkommen den 27 september  2018  om

befrielse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. l

BESLUT 1
Kommunfullmäktige beslutar

a_tt bevilja Carina Karlsson (SBÄ) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt

a_tt hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.

1
l

i

i
»

Utdrag

länsstyrelsen

lönekontoret

Gunilla Pettersson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justera  des sign

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10—29

Dnr  2018.1374

Delårsrapport  2018  för Sala kommun

Beredning

Bilaga KS  2018/176/1, delårsrapport  2018-08-31, Sala kommun.

Bilaga KS  2018/176/2, nämndernas beslutsprotokoll.

Bilaga KS  2018/176/3, uppföljning nämndernas interkontrollplaner.

Ledningsutskottets beslut  2018-10—02, §  212.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-18, § 127.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag

a_tt godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2018, samt

a_tt godkänna delårsrapport  2018  för Sala kommun.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna  2018, samt

a_tt godkänna delårsrapport  2018  för Sala kommun.

Protokollsanteckning

9 (32)

KH 49

Emil Andersson Bleckert  (S), Sven Frank  (S), Fassika Gustavsson  (S), Carl Johansson

(S), Viktor Kärvinge  (S), Amanda Lindblad  (S), Pia Nilsson  (S), Per-Olov Rapp (S),

Camilla Runerås  (S), Ulrika Spårebo  (S), Eva Stenberg (S), Ann-Kristin Lindgren (S)

och Alaittin Temur (S) lämnar in protokollsanteckning.

Utdrag

samtliga nämnder

/  -  Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 10 (32)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10—29

Dnr 2018.1446

Revisionsrapport samt revisionens bedömning av delårsrapport

INLEDNING

Revisorerna har granskat delårsrapport  2018  samt gjort en bedömning av den.

Beredning

Granskningsrapporten Granskning av delårsrapport 2018.

Revisorernas bedömning av delårsrapport.

Jan Olsson (S), av fullmäktige utsedd revisor, föredrar revisorernas bedömning av

delårsrapporten.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Utdrag

samtliga nämnder och kontor

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

 

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 11 (32)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr 2017.1350 KH 50

Medborgarförslag om att bättre ta tillvara på vatten

INLEDNING

Lars  M  Johnson inkom den 27 november 2017 med rubricerat medborgarförslag.

Förslagsställaren skriver att vi kan hushålla med det vatten vi har. Han föreslår

åtgärder som Sala kommun kan genomföra via ändrade beslut eller tillägg i

kommunala förordningar, för att bättre ta tillvara på vatten.

Beredning

Bilaga KS 2018/185/1, medborgarförslag från Lars  M  Johnson.

Bilaga KS 2018/ 185  /  2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret.

Bilaga KS 2018 /185 /3, yttrande från kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-18, §  136.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

förslagsställaren

samhällsbyggnadskontoret

fl  Utdragsbestyrkande
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Juster  rfdessign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (32)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr 2017.1173 KH 51

Medborgarförslag om att köpa in Sala FF stugan samt flytt av
boulebanor till minigolfbanan

INLEDNING

Roland Eriksson inkom den 27 november  2017  med rubricerat medborgarförslag.

Förslagsställaren föreslår att Sala kommun köper in Sala FF stugan och flyttar den

till den befintliga minigolfbanan. Golfbanan behöver då inte flyttas men boule-

banorna vid Ekebygårdens grusplan bör flyttas ned bredvid minigolfbanan.

Beredning

Bilaga KS  2018 /186 /1, medborgarförslag från Roland Eriksson.

Bilaga KS  2018 /186 /2, yttrande från kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut  2018-10—18, § 137.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

förslagsställaren

M  Utdragsbestyrkande

I

,,
l



SALA
KOMMUN
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Justerandes sign
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 13 (32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr 2017.1352 KH 52

Medborgarförslag om att revidera nuvarande detaljplan för
Kristina 4:1

INLEDNING

Leif  Johansson  inkom  den 2 november 2017 med rubricerat medborgarförslag.

Förslagsställaren föreslår att nuvarande detaljplan för Kristina 4:1 revideras.

Beredning

Bilaga KS 2018 /187  /  1, medborgarförslag från Leif Johansson.

Bilaga KS 2018/187/2, yttrande från kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-18, § 138.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

förslagsställaren

, Utdragsbestyrkande% .
l , -
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr  2018.1400  KH 53

Kommuninvest  — förlängning av åtaganden

INLEDNING

Giltighetstiden för Sala kommuns borgensåtagande, regressavtal samt avtalet om

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

kommer inom kort att löpa ut, då det enligt lag endast är giltigt tio år från den dag då

åtagande ingicks.

Beredning

Bilaga KS 2018/178/1, tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-18, §  125.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt Sala kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 april  2009

(”Borgensförbindelsen"), vari Sala kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar

såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest")

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Sala kommun

genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av

borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och

blivande borgenärer,

att Sala kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Sala kommun den  7

november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar

regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,

a_tt Sala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Sala kommun den 7

november 2011, vari Sala kommuns ansvar för Kommuninvests motparts-

exponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller,

ät utse kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C) och kommunchef jenny

Nolhage att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av

detta beslut.

Utdrag

ekonomikontoret

%  Utdragsbestyrkande



 

§  102

Juster fiaésrsign  .
  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

_  Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr  2018.1133  KH 54

Avgifter gällande Missionskyrkans nya scen

INLEDNING

Arbetet med att skapa en lämplig lokal och scen för musikframträdanden har  pågått

under en längre. Sala kommun har tillsammans med Missionskyrkan skrivit ett avtal

gällande hyra av lokal. Missionskyrkan kommer att  ansvara  för bokning, drift,

vaktmästare/ ljudtekniker medan kommunens står som hyresgäst.

Beredning

Bilaga KS  2018/166/1, beslut KFN  2018-08-16,§ 68.

Bilaga KS  2018/ 166/ 2, skrivelse kultur och fritid.

Ledningsutskottets beslut  2018-09-25, § 206.

Kommunstyrelsens beslut  2018-10-18, § 128.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av fjärde att-satsen

a_tt hyrorna börjar gälla fr o m  1  november 2018. *

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders

Wigelsbos (C) yrkande och finner Anders Wigelsbos (C) yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa hyra till 150 kronor/timme per tränings /repetitionstillfälle,

a_tt fastställa hyra till  1  500 kronor/tillfälle per konsert/ evenemang,

ät arrangemang i samarbete med Sala kommun ska vara avgiftsfria,

at_t hyrorna börjar gälla fr o m  1  november  2018, samt

a_tt ovanstående taxor gäller föreningar godkända av Sala kommun.

Utdrag

kultur och fritid

%  ,/ Utdragsbestyrkande

fl %f

15  (32)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr  2018.1340  KH 55

§  103 Utökadinvesteringsram för skolan

INLEDNING

2018  tillkommer  oväntade  investeringsvolymer för skolnämnden. Det handlar både

om kända och oförutsedda investeringar som överstiger den normala volymen. I

slutet av året ska Ranstas nya förskola och skola inredas för att tas i bruk efter nyår.

I augusti öppnade Åkra modulskola vilket inneburit viss utökning och utbyte av

inventarier. '

Beredning

Bilaga KS  2018/ 168/ 1, missiv  — tilläggsanslag investeringsmedel skolnämnden.

Ledningsutskottets beslut  2018-09-25, § 208.

Kommunstyrelsens beslut  2018-10-18, §  130.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt utöka investeringsram för skolnämnden på  3  000 000 kronor.

Utdrag

skolnämnden

ekonomikontoret

Justerandes sign W  Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (32)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr 2017.1079 KH 56

Motion  om att Sala  kommun  ska upprätta en  plan över  större träd

INLEDNING

Erik Åberg (MP) och  Ingela  Kilholm Lindström  (MP) inkom  den 28 augusti 2017

med rubricerad motion. Motionärerna yrkar att Sala  kommun  upprättar en karta

över större träd i Sala centralort och att nämndbeslut krävs innan större träd tas

bort.

Beredning

Bilaga KS 2018/180/1, motion från Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström

(MP).

Bilaga KS 2018  /  180  /  2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret.

Bilaga KS 2018/180/3, yttrande från kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-18, §  131.

Yrkanden

Ingela Kilholm Lindström  (MP) yrkar

a_tt motionen ska bifallas.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag

a_tt avslå motionen.

Viktor Kärvinge (S) yrkar

ät motionen ska återremitteras med motiveringen att samhällsbyggnadskontoret

får i uppdrag att ta med sig frågan om hantering av grövre träd till arbetet med

översiktsplanen och inom ramen för denna tar fram en naturvårdsplan.

?

Proposition

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att

ärendet ska avgöras idag. %

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingela Kilholm

Lindströms  (MP) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

ät avslå motionen. ..

Reservation __

Ingela Kilholm Lindström  (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget

yrkande. '

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret

)V

% Utdragsbestyrkande ;;
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr  2017.1401  KH 57

Motion om att inskaffa en rullstolsgunga

[NLEDNING

Magnus Edman (SD) inkom den 27 november  2017  med rubricerad motion.

Motionären yrkar att Sala kommun undersöker möjligheterna att installera en eller

flera rullstolsgungor i kommunen med målet att minst en sådan gunga ska uppföras

där det är tillgängligt och säkert.

Beredning

Bilaga KS  2018/181/1, motion från Magnus Edman (SD).

Bilaga KS  2018  /  181 /2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret.

Bilaga KS 2018 /181 /3, yttrande från kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut  2018-10-18, § 132.

Yrkande

Magnus Edman (SD) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag

a_tt bifalla motionen.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

ag bifalla motionen.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret

%% Utdragsbestyrkande

('

i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (32)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr  2017.1442  KH 58

Motion om planläggning för snabbt byggande

INLEDNING

Viktor Kärvinge (S) inkom den 27 november  2017  med rubricerad motion.

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens får i

uppdrag att ta fram detaljplaner för ett antal områden där planprocessen kan bli

snabb och inom kort leda till nya bostäder.

Beredning

Bilaga KS  2018/ 182 /1, motion från Viktor Kärvinge (S).

Bilaga KS  2018 /182 /2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret.

Bilaga KS  2018/ 182 /3, yttrande från kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-18, §  133.

Yrkanden

Viktor Kärvinge (S), johanna Ritvadotter (V) och Ingela Kilholm Lindström (MP)

yrkar ag motionen ska bifallas.  ' '

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag

a_tt anse motionen besvarad.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Viktor Kärvinge

(S) m fl:s förslag och finner Viktor Kärvinges (S) yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder Viktor

Kärvinges (S) yrkande röstar ja. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar

nej. Vid omröstningen avges 17 ja—röster och 28 nej-röster. Kommunfullmäktige har '

således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstningslista, se i
bilaga.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

31; anse motionen besvarad.

Reservationer

Emil Andersson Bleckert (S), Åsa Forss (V), Sven Frank (S), Fassika Gustavsson (5),

Carl johansson (S), Ingela Kilholm Lindström (MP), Viktor Kärvinge (S), Amanda

Lindblad (S), Pia Nilsson (S), Per-Olov Rapp (S), johanna Ritvadotter (V), Camilla

Runerås (S), Ulrika Spårebo (S), Eva Stenberg (S), Ann-Kristin Lindgren (S) och

Alaittin Temur (S) reserverar sig mot beslutet.

E

 

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret

W  Utdragsbestyrkande ?.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(32)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr 2017.1348 KH 59

Motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för

myndighetsutövande personal inom socialtjänsten

INLEDNING

Sandra Boström (FI) inkom den 30 oktober  2017  med rubricerad motion.

Motionären yrkar att Sala kommun utreder huruvida det är möjligt att införa sex

timmars arbetsdag med bibehållen lön för myndighetsutövande personal inom

socialtjänsten.

Beredning

Bilaga KS 2018/183/1, motion från Sandra Boström (FI).

Bilaga KS 2018/183/2, yttrande från vård och omsorg.

Bilaga KS 2018/183/3, beslut vård-och omsorgsnämnden 2018-05-24, §  57.

Bilaga KS 2018/183/4, yttrande från kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-18, § 134.

Yrkanden

Camilla Runerås (S), Åsa Forss (V) och Ingela Kilholm Lindström (MP) yrkar

a_tt motionen ska bifallas.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag

a_tt avslå motionen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Camilla Runerås

(S) m fl:s yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder

kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Camilla Runerås (S) m flzs

yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 16 nej-röster.

Omröstningslista, se bilaga.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt avslå motionen.

Reservationer

Emil Andersson Bleckert (S), Åsa Forss (V), Sven Frank (S), Fassika Gustavsson (S),

Carl johansson (S), Ingela Kilholm Lindström (MP), Viktor Kärvinge (S), Amanda

Lindblad (S), Pia Nilsson (S), Per-Olov Rapp (S), johanna Ritvadotter (V), Camilla

Runerås (S), Ulrika Spårebo (S), Eva Stenberg (S), Ann-Kristin Lindgren (S) och

Alaittin Temur (S) reserverar sig mot beslutet.

 

Utdrag

vård och omsorg

W  L

(

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr  2017.1320  KH 60

Motion om ett steg till  förbättrad  arbetsmiljö för socialsekre—

terare.

INLEDNING

Eva Stenberg (S) inkom den 30 oktober  2017  med rubricerad motion.

Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger vård— och omsorgsnämnden i uppdrag

att se över möjligheterna att anställa administratörer för att avlasta social-

sekreterarna.

Beredning

Bilaga KS  2018  /  184  /  1, motion från Eva Stenberg (S).

Bilaga KS 2018/184/2, yttrande från vård och omsorg.

Bilaga KS 2018/184/3, beslut vård-och omsorgsnämnden  2018-05—24, § 58.

Bilaga KS 2018/184/4, yttrande från kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut  2018-10-18, § 135.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

vård och omsorg

Justerandes sign M  Utdragsbestyrkande

/ / I» '
(  .
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Justerandes sign ..

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (32)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr 2018.1220 KH 61

Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap, §  35, ska motioner beredas så att fullmäktige kan fatta

beslut inom ett är från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas

inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till

fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare

handläggning,

Beredning

Bilaga KS 2018/170/1, missiv  — redovisning av motioner som ej behandlats inom ett

ar. '

Bilaga KS 2018/170/2, redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år.

Ledningsutskottets beslut 2018-10-02, § 216.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-18, §  139.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

registrator

Utdragsbestyrkande

i

i’
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (az)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr 2018.1221 KH 62

Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap, § 35, ska medborgarförslag beredas så att fullmäktige

kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredningen inte kan

avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen,

anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva

medborgarförslaget från vidare handläggning,

Beredning

Bilaga KS 2018/171/1, missiv  — redovisning av medborgarförslag som ej behandlats

inom ett år.

Bilaga KS 2018/171/2, redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett

ar.

Ledningsutskottets beslut  2018-10-02, § 217.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-18, § 140.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

registrator

, Utdragsbestyrkande

(
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (32)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr 2018.1219 KH 63

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och med—
borgarförslag

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade 29 januari  2009, §  10, att bifalla motionen om

redovisning av verkställighet av bifallna motioner och medborgaförslag.

Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de

motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts

Beredning

Bilaga KS  2018 /172 /1, missiv — redovisning av verkställande av bifallna motioner

och medborgarförslag.

Bilaga KS  2018 /172  /  2, redovisning av verkställande av bifallna motioner och

medborgarförslag.

Ledningsutskottets beslut  2018-10-02, §  218.

Kommunstyrelsens beslut  2018—10-18, §  141.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

registrator

/ Utdragsbestyrkande

I

W

i

i.

i
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SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10—29

Dnr  2018.1344

§  112 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande från Sarah

Svensson (F I) om Projekt för att stötta utsatta EU-medborgare

Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C) besvarar frågan.

Justeran es sign/' %  Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10—29

Dnr  2018.1335

§  113 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande från Sarah

Svensson  (FI) om Nätverk mot diskriminering och rasism

Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C) besvarar frågan.

Juste ,an es sign % Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTO  KOLL 27 (32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr

Kompletteringsval

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

att välja joel Liljekvist (SD) till ny ersättare  i  valnämnden  t  o m den 31 december

2018, efter Gunhild Kjellberg (SD),

_a_t_t välja Anders Dahlström (S) till lekmannarevisor i Sala Heby Elnät AB för är  2018,

efter Glenn Andersson (S),

a_tt välja Anders Dahlström (S) till lekmannarevisor i HESAB för år  2018  efter Glenn

Andersson  (S).

Utdrag

lönekontoret

Gunilla Pettersson

valnämnden

de valda

HESAB

Sala Heby Elnät AB

M  Utdragsbestyrkande

r
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 28 (32)

SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOM  M U N Sammanträdesdatum

2018—10-29

 

Dnr

§  115 Inkomna motioner

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

Motion om införande av Swish vid betalning inom Sala kommuns verksamheter.

Motionen är undertecknad av Magnus Edman (SD).

Motion om NPF säkrad och intryckssanerad skola.

Motionen är undertecknad av Louise Eriksson (SD) och Magnus Edman (SD).

Motion om att anta Agenda  2030.

Motionen är undertecknad av Ingela Kilholm Lindström (MP).
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SAM  MANTRÄDESPROTO KOLL 29 (32)

. SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—10-29

Dnr

§  116 Inkomna medborgarförslag

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

Medborgarförslag om hundrastgård pä gräsplan vid Dalhems förskola.

Medborgarförslaget är inlämnat av Magnus Stråle.

Medborgarförslag om att återinföra busshållplats  i  Tullsta.

Medborgarförslaget är inlämnat av Marie Tennström m fl.

%
;

l

E

Utdrag

kommunstyrelsen
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL so (32)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Dnr  2018.1463

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående avtalet med IP-
only Networks AB och landsortsutbyggnaden av fiber

INLEDNING
Ulrika Spårebo (S) hemställer om kommunfullmäktiges tillåtelse att ställa

rubricerad fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C).

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

ag frågan får ställas.

Frågan kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde.

Utdrag

bevakning

%  Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

Omröstningslista

§  106

Andreas  Andersson (SD) NE]

Emil Andersson Bleckert (S) JA

Eva Axelsson  (KD) NEJ

Tomas Bergling (M) NEJ

Magnus Edman  (SD) NEJ

Gustaf Eriksson (C) NEJ

Jenny Eriksson (C) NEJ

Louise Eriksson  (SD) NEJ

Martin  Eriksson (M) NEJ

Åsa Forss (V) JA

Sven Frank (S) JA

Carola Gunnarsson (C) NEJ

Fassiska Gustavsson (S) JA

Emil Göransson  (SD) NEJ

Erik Hamrin (M) NEJ

Mårten Hemström (L) NEJ

Magnus Holm  (KD) NE]

Ragnhild Iansson  (SD) NEJ

Carl Johansson (S) JA

Michael PB Johansson (M) NEJ

Sture Johansson (C) NEJ

Ingvar Jonsson  (SD) NEJ

Ingela Kilholm Lindström  (MP) JA

Viktor Kärvinge (S) JA

Fredrik Larsson (M) NEJ

Amanda Lindblad (S) JA

Joel Liljekvist  (SD) NEJ

Pia Nilsson (S) JA

Elisabet Pettersson (C) NEJ

Per-Olov Rapp (S) JA

Johanna Ritvadotter (V) JA

Camilla Runerås (S) JA
Lars Sandberg (SBÄ) NEJ
Ulrika Spårebo (S) JA

Eva Stenberg (S) JA

Anders Wigelsbo (C) NEJ

Anders Westin (C) NEJ

Hanna Westman  (SBÄ) NEJ,—

/, Utdragsbestyrkande

.!)7; vf”
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Isa Österberg (L)
Mårten Öhrström (C)
Bengt Larsson (C)

Ann-Kristin Lindgren (S)

Alaittin Temur (S)

Ulf Westman  (SBÄ)
Per Larsson  (SBÄ)

Totalt:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-10-29

§  106

JA
Nm
Nm
JA
JA
Nm
Nm

17JA

28NE]

Utdragsbestyrkande

§  107
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Ärende 6 Delårsrapport  2018-08-31, Sala  Kommun

Protokollsa  nteckning

Delårsrapporten är en delavstämning av fullmäktiges beslutade mål för verksamheterna och det

ekonomiska läget gentemot budget.

Årets delårsrapport visar på att kommunen är på väg åt helt fel håll både när det gäller ekonomin och

måluppfyllelsen. 28,5 miljoner kronor är underskottet på helårsprognos.

Dels beror det att kommunens nettokostnadsökning (11,4%) är större än skatteintäkter, bidrag och

utjämning (3,6 %) samt den pensionsskuld som kommunen har. Vi är mycket bekymrade över att inga

kraftfulla åtgärder sker från den styrande minoriteten för att snabbt bromsa det skenande

underskottet.

Underskottet har ökat vid varje månadsuppföljning vilket är riktigt allvarligt. Störst underskott har

vård- och omsorg. Underskottet på helårsbasis enligt delårsrapporten förväntas bli —34 miljoner

kronor  i  vård  — och omsorg. Även kommunstyrelsens verksamheter och skolans verksamheter gör ett

underskott men inte i samma storlek som vård  — och omsorg.

Sjuktalen fortsätter att öka. Den 30juni var sjuktalen så höga som 8,4 %. Målet är att kommunen ska

vara under 5 %. Vi kan se att det saknas åtgärder hur sjuktalen ska minskas.

Utifrån delårsrapporten kan vi konstatera att den bristande kontrollen från minoritetsstyret och att

förslag till kraftfulla åtgärder saknas är anledningen till att kommunen befinner sig i den ekonomiska

kris som tycks eskalera. Hade vi socialdemokrater fått gehör för våra förslag om en åtgärdsplan och

att dessa åtgärder vidtagits redan från början när underskottet redovisades så hade det idag varit ett

helt annat ekonomiskt läge.

 


