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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-03-08

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter Carola Gunnarsson [C), ordförande

Christer Eriksson [C]

Gustaf Eriksson [C)

Peter Molin [M)

Michael PB Johansson [M]

Hanna Westman  (SBA), vice  ordförande
Ulrika Spårebo [S], andre vice ordförande
Per-Olov Rapp (SJ

Camilla Runerås [S]
Anders  Dahlström (SJ

Ingela Kilhoim Lindström (MP)

Johanna Ritvadotter [V)

Magnus Edman  (SD)

Tjä nstgörande ersättare

Närvarande ersättare Anders Wigelsbo (C)

Lars Alderfors [L]

Sickan Palm [KD]
Tomas Bergiing (M]

Bo Kihlström [5]

Magnus Nordlund [S)

Alaittin Temur [S]

Jan Babar [MP]

Marie Berglind  [FI]

Ragge Jagero  (SD)

Louise  Eriksson  [SD)

övriga deltagare Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selidén Wahlman, kommunsekreterare

Sara Westholm, ordförande SORF

Emma Öqvist, verksamhetschefSO RF

lus eran es si n Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-03-08

 

§ 22 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt  följande  ärenden  kompletteras dagens  föredragningslista

. Information från Salaortens ryttarförening, SORF

. Förslag till  avfallstaxa  2018 inklusive förändrad latrintaxa

. Extra anslag för medfinansiering av Sala Folketspark  &  Husförening UPA ansö-

kan till Boverket

Juste ati-dé sign // Utdragsbestvrkande[ If-

i % J! ;)

(f!
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-03-08

§  23 Information från  Saiaortens ryttarförening, SORF

INLEDNING
Sara Westholm, ordförande  SORF  och verksamhetschefSORF, Emma Öqvist infor-
merar om SORF:sverksamhet, framtidsplaner och ansökan till arvsfonden.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ät lägga informationen till handlingarna.

Just rah es si Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL suz)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-03—08

Dnr  2018/182

Lönekartläggning 2017  i Sala kommun

INLEDNING

Lönekartläggning 2017  har  genomförts  i Sala kommun i enlighet med Diskrimine-
ringslagens regler  [2008567].  Lönekartläggningens  syfte  är att  upptäcka, åtgärda
och  förhindra  osakliga  löneskillnader och andra anställningsvillkor mellan män och
kvinnor.

Beredning

Bilaga KS  2018/21/1, missiv Lönekartläggning 2017  i Sala kommun

Bilaga KS  2018/21/2, Nyckeltal  — Sala kommun  2017

Ledningsutskottets förslag 2018-02-20, §  26A

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
ag fastställa lönekartläggning 2017  i Sala kommun i enlighet med Bilaga KS
2018/21/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag fastställa lönekartläggning 2017  i Sala kommun i enlighet med Bilaga KS
2018/21/2.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,

Lars-Göran Carlsson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7‘12)

KOMMUNSTYRELSEN

Samma  nträdesdatum

2018-03-08

Dnr  2018/232

Ny rutin avseende bisysslor i Sala kommun

INLEDNING

PWC har på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört en granskning av kommun-

styrelsens och vård-och omsorgsnämndens arbete med intern kontroll av bisysslor

utifrån frågeställningen "Är den interna kontrollen avseende hantering av anställdas

bisysslor tillräcklig inom kommunstyrelsen och vård-och omsorgsnämnden?". Utifrån

resultatet i revisionsrapporten har Personalkontoret tagit fram nya rutiner avse-

ende hanteringen av anställdas bisysslor för att säkra upp processen.

Beredning

Bilaga KS 2018/22/1, tjänsteskrivelse

Bilaga KS 2018/22/2, Rutin för bisyssla

Ledningsutskottets beslut 2018-02-20, § 26

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att ersätta nuvarande Riktlinje för hantering av bisyssla med föreslagen rutin avse-

ende bisysslor i Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS  2018/22/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

air. ersätta nuvarande Riktlinje för hantering av bisyssla med föreslagen rutin avse-

ende bisysslor i Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS  2018/22/2.

Utdrag

personalkontoret

administrativa enheten,

Gunilla Pettersson

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-03-08

Dnr 2017/1369

Plan  för lika rättigheter och möjligheter

INLEDNING

Personalkontoret har utformat ett förslag till  handlingsplan  för Sala kommuns ar-
bete med aktiva åtgärder utifrån de nya krav och bestämmelser som sedan 1 januari
2017 finns i Diskrimineringslagen (2008:567].

Beredning

Bilaga KS 2018/23/1, tjänsteskrivelse

Bilaga KS 2018/23/2, Plan för lika rättigheter och möjligheter

Ledningsutskottets beslut 2018—02-20, § 28

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att konnnunstyrelsen beslutar
a_tt anta Plan för lika rättigheter och möjligheteri enlighet med Bilaga KS
201 8 /  23/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Plan för lika rättigheter och möjligheter i enlighet med Bilaga KS
2018/23/2.

Utdrag

personalkontoret

administrativa enheten,

Gunilla Pettersson

/
K? Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-03-08

Dnr2018/214

Ansökan om undantag från Sala kommuns grafiska manual

INLEDNING

Sala kommuns två gymnasieskolor Kungsängsgymnasiet och Ösby naturbruksgym-
nasium marknadsförs till ungdomar både inom och utanför den egna kommunen.
Man har behov av att tydligt identifieras som konkurrenskraftiga gymnasieskolor
bland ungdomar och därför önskar man göra undantag från kommunens grafiska
manual.

Undantaget gäller möjlighet att använda egen logotyp/kännemärke i kombination
med Sala kommuns logotyp.

Beredning

Bilaga KS  2018/32/1, missiv  — ansökan om undantag från Sala kommuns grafiska

manual

Bilaga KS  2018/32/2,  tjänsteskrivelse från Tord Hallberg och Börje Andersson

Ledningsutskottets beslut  2018—02-27, §  40

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt Kungsängsgymnasiet och Ösby naturbruksgymnasium beviljas undantag från
Sala kommuns grafiska manual för att kunna använda egna logotyper/kännemärken
i kombination med Sala kommuns logotyp.

GustafEriksson (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ät Sala kommuns gymnasieskolor verkar på en konkurrensutsatt marknad, därför
krävs bra möjligheter att profilera sig. Gymnasieskolorna ska ha rätt att använda
sina egna grafiska manualer i kombination med Sala kommuns legotyp.

Prepositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Gustaf Erikssons
[C) yrkande och finner Gustaf Erikssons (C) yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommuns gymnasieskolor verkar på en konlmrrensutsatt marknad, därför

krävs bra möjligheter att profilera sig. Gynmasieskolorna ska ha rätt att använda
sina egna grafiska manualer i kombination med Sala kommuns logotyp.

Utdrag

kommunikationsenheten

Kungsängsgymnasiet

Ösby naturbruksgymnasium

Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-03-08

§ 28 Ärenden avgjorda med stöd av  delegation

Ordföranden  anmäler  ärenden vari ledningsutskottet den 20 februari 2018 och

27 februari 2018 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt för-

tecknade deiegationsbesiut  i  enlighet med Bilaga KS 2018/36/1.

Juste h‘des sig - Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-03-08

Dnr  2017/1458

Förslag till avfallstaxa 20 18 inklusive  förändrad  latrintaxa

INLEDNING

Ett av målen med kommunalförbundet är  samordning av  verksamheten  där detta

ger fördelar, exempelvis regelverk och avgifter för hämtning av hushållsavfall.

l förslag till ny avfallstaxa  2018  har inga större förändringar gjorts jämfört med gäl-

lande avgifter, förutom latrintaxan som ändrats. Ett antal avgifter som används men

som saknats i den antagna taxan har också lagts till.

Beredning

Bilaga KS  2017/234/1, missiv

Bilaga KS  2017/234/2, förslag 1, renhållningstaxa för Sala kommun

Bilaga KS  2017/234/3, förslag 2, renhållningstaxa för Sala kommun

Ledningsutskottets förslag 2017-12-12, §  265

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

gm anta avfallstaxa  2018  inklusive förändrad latrintaxa i enlighet med Bilaga KS

201 7/234  /  2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anta avfallstaxa  2018  inklusive förändrad latrintaxa i enlighet med Bilaga KS

2017/234/2.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-03-08

Dnr  2018/379

Extra  anslag för medfinansiering av Sala Folketspark & Husför-
ening UPA:s ansökan till  Boverket

lNLEDNlNG

Sala Folketspark & Husförening UPA har ansökt till Boverket om statsbidrag i form
av investeringsbidrag, för om och tillbyggnad av Folkets parki Sala.
Vid handläggning av ansökan har Boverket konstaterat att Sala kommuns bidrag

uppgår till  29,5%  av det bidragsunderlag som Boverket fastställeri ärendet. Bover-
kets krav är 30% av kostnaden. För att uppnå 30% krävs ytterligare medfinansie-
ring av kommunen med 35 000 kronor.

Beredning

Bilaga KS  2018/3  7/1, ansökan om extra anslag från Sala Folketspark & Husförening

UPA

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Sala Folketspark & Husförening UPA ett anslag om 35 000 kronor som
medfinansiering, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Sala Folketspark & Husförening UPA ett anslag om 35 000 kronor som

medfinansiering, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Sala Folketspark & Husförening UPA

Utdragsbestyrkande


