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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMU NSTYRE LS EN

Sammanträdesdatum

2018-05—08

Anders Wigelsbo [C], ordförande

Gustaf Eriksson [C)

Peter Molin [M]

Michael PB Johansson (M]

Hanna Westman (SBA), vice ordförande

Ulrika Spårebo [S], andre vice ordförande

Camilla Runerås [S]

Anders Dahlström (S]

Ingela Kilholm Lindström (M P)

Johanna Ritvadotter [V)

Magnus Edman  (SD)

Christer Eriksson (C) ersätter Carola Gunnarsson (C)

Bo Kihlström [S] ersätter Per-Olov Rapp (S]

Lars Alderfors (L)

Sickan Palm  (KD)

Tomas Bergling (M)

RalfTräskman [SBA]
Magnus Nordlund (S)

Alaittin Temur(S]

Jan Babar [MP]
Ragge Jagero [SD]

Louise Eriksson  (SD)

Linda Malta, upphandlare

Anna Johansson, samhällsteknisk chef

Lars-Göran Carlsson, förhandlingschef

Jenny Nolhage, kommunchef

Virve Svedlund, sekreterare

Utdragsbestyrkande
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KOM MUN Sammanträdesdatum
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-08

Dnr  2018/860

§  77 Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling

av Nutritionsmaterial Pump med tillbehör  VF2018—0011

INLEDNING

Varuförsörjningen är ett samarbete mellan laudstingen/regionerna Dalarna, Väst-

manland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården

med förbrulmingsartiklar av engångskaraktär. Det sker dels genom upphandlingar

men även genom lagerhållning och distribution via en tredjepartsdistributör.

Beredning

Bilaga KS 2018/97/1, fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphand-

ling av Nutritionsmaterial Pump med tillbehör  VF2018-0011

Upphandlare Linda Malta föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ge fullmakt till förvaltningschefpå Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala län,

Per-Erik Sögaard, eller den han sätter i sitt ställe,

a_tt för Sala kommuns räkning upphandla förbrukningsmaterial till sjukvården,

a_tt, efter det att Sala kommun meddelat tilldelningsbeslut, för Sala kommun skriva

avtal med de valda leverantörerna,

a_tt företräda Sala kommun i förvaltningsdomstol i det fall en överprövning sker

a_tt för Sala kommuns räkning förvalta avtalet under löpande avtalsperiod genom att

bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar, valutajusteringar, produkt-och sor-

timentsförändringar och leveransvillkor.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att ge fullmakt till förvaltningschef på Vamförsörjningen, Landstinget i Uppsala län,

Per-Erik Sögaard, eller den han sätter i sitt ställe,

air för Sala kommuns räkning upphandla förbrukningsmaterial till sjukvården,

att, efter det att Sala kommun meddelat tilldelningsbeslut, för Sala kommun skriva

avtal med de valda leverantörerna,

a_tt företräda Sala kommun i förvaltningsdomstol i det fall en överprövning sker

att för Sala kommuns räkning förvalta avtalet under löpande avtalsperiod genom att

bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar, valutajusteringar, produkt-och sor-

timentsförändringar och leveransvillkor-..

Utdrag

ekonomikontoret, upphandlingsenheten

Varuförsörjningen, Viddings Allé 32 B, 754 50 Uppsala

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “153

KOMMU  NSTYRELSEN

Samma  nträdesdatum

2018-05-08

Dnr2018/497

Avsiktsförklaring — gång-och cykelväg mellan Sala och Heby i ob—
jektet väg 56 Sala-Heby

[NLEDNING

Trafikverket, Region Öst, Region  Västmanland, Region  Uppsala, Sala kommun och

Heby kommun har inlett diskussioner i syfte att verka för att genomföra gång-och

cykelväg längs väg 56 mellan Sala och Heby som en del  i  objektet väg 56 Sala-Heby.

Avsikten är att genomförandet ska ske med samfinansiering och medfinansiering.

Beredning

Bilaga KS  2018/96/1, avsiktsförklaring

Samhällsteknisk chefAnna Johansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna avsiktsförklaring i enlighet med Bilaga KS  2018/96/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avsiktsförklaring i enlighet med Bilaga KS  2018/96/1.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret, salnhällstekniska enheten

Utdragsbestvrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Dnr 2018/543

Lokal  överenskommelse mellan Sala kommun och Arbetsför—

medlingen

[NLEDNING

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen har ingått en nat-

ionell överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå. i samt-

liga kommuner, landsting och regioner där de förtroendevalda och Arbetsför-

medlingens representanter är överens om ett behov av samverkan, ska det finnas en

överenskommelse med gemensamma målsättningar och en beskrivning av hur par-

terna ska arbeta tillsammans.

Beredning

Bilaga KS 2018/86/1, förslag till lokal överenskommelse Arbetsförmedlingen och

Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2018-04-10, § 95

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

ag fastställa den lokala överenskommelsen mellan Sala kommun och Arbetsför-

medlingen i enlighet med Bilaga KS 2018/86/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa den lokala överenskommelsen mellan Sala kommun och Arbetsför-

medlingen i enlighet med Bilaga KS 2018/86/1.
 

Utdrag

nämnder

Arbetsförmedlingen

Utd ragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Dnr  2015/449

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 fastighetsa-

gare, 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, fastighetsförtecknmg

Ledningsutskottets beslut  2018-04-10, § 101

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utlåtande och detaljplan för Ängshagen, fjärde kvadranten, kv Räven i

enlighet med Bilagor KS  2018/90/1-5, samt

Lu hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ängshagen,

fjärde kvadranten, kv Räven i enlighet med Bilagor KS  2018/90/1-5.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna utlåtande och detaljplan förÄngshagen, fjärde kvadranten, kv Räven i

enlighet med Bilagor KS  2018/90/1-5, samt

a_tt hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ängshagen,

fjärde kvadranten, kv Räven i enlighet med Bilagor KS  2018/90/1-5.

Protokollsanteckning

Ulrika Spärebo [S], Camilla Runerås (S), Anders Dahlström  [5], Bo Kihlström  (5),

Magnus Nordlund  [S], Alaittin Temur [S] lämnar in protokollsanteckning, se bilaga.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

kommu n fullmäktige

Utdragsbestyrkande

alla
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SUS]

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Dnr2018/20

Utseende av firmatecknare i Salakommun  -  namnändring

INLEDNING

I  samband med att avtal och överenskommelser tecknatsmellan Salakommun och

andra parter har detblivit allt vanligare att en underskrift av kommunens firmateck-

nare efterfrågas.

Beredning

Ledningsutskottets beslut2018-04-10, § 104

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bemyndiga kommunalrådet Anders Wigelsbo [C] och kommuncheflenny Nol-

hage att, där inget särskilt beslut fattats om undertecknande av handlingar och då

konnnunstyrelsens delegationsordning inte är tillämplig, var för sig teckna Sala

kommuns firma.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bemyndiga kommunalrådet Anders Wigelsbo [C] och kommuncheflenny Nol-

bage att, där inget särskilt beslut fattats om undertecknande av handlingar och då

kommunstyrelsens delegationsordning inte är tillämplig, var för sig teckna Sala

kommuns firma.

Utdrag
kommunchef

kommunjurist

Utdragsbestyrka nde
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Dnr  2018/282

Bostadsförsörjningsprogram Sala kommun  2018—2024, med fram-

åtblick mot  2030

INLEDNING

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett kommunövergripande  strategiskt  styrdoku-

ment 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 bostadsförsörjningsprograni

Bilaga KS  2018/93/2, remissyttranden

Ledningsutskottets beslut  2018-04-17, §  109

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

Luaiita Bostadsförsörjningsprogram Sala kommun  2018-2024  med framåtblick mot

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

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta Bostadsförsörjningsprogram Sala kommun  2018-2024  med framåtblick mot

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

Utdrag

kom mun fullmäktige

Utdragsbestyrkande

CE



W

&  SALA
KOMMUN

§83

Justerandes  si n

")

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(15)

KOMMUNSTYREL‘SEN

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Dnr 2018/718

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 år, 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

Lars-Göran Carlsson, förhandlingschef, informerar om hur arbetet med att ta fram

ett förslag till förtroendemannaorganisation och arvoden 2019-2022 fortlöpt.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag fastställa förtroendemannaorganisation för Sala kommun 2019-2022  i  enlighet

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

att insynsplatser även fortsättningsvis ska tillämpas i kommunstyrelsen och kom—

munstyrelsens 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,

att 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,

samt

hemställer att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt fastställa principer för ersättning och arvoden för förtroendevaldas deltagande i

olika samarbetsorgan/intresseorganisationer som representant för Sala, i enlighet

med Bilaga KS 2018/91/4, att gälla från och med 1 januari 2019.

Utdragsbestvrka nde

(n::
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOMM UN Sammanträdesdatum

2018-05-08

 

forts § 83

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa förtroendemannaorganisation för Sala kommun 2019-2022  i  enlighet

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

att insynsplatser även fortsättningsvis ska tillämpas i kommunstyrelsen och kom—

munstyrelsens 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,

&  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.

samt
hemställer att kommunstyrelsen för egen del beslutar

Lu fastställa principer för ersättning och arvoden för förtroendevaldas deltagande i

olika samarbetsorgan/intresseorganisationer som representant för Sala, i enlighet

med Bilaga KS 2018/91/4, att gälla från och med 1 januari 2019.

Protokollsanteckning

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

Utdrag

kom munfullmäkti ge

personalkontoret, Lars-Göran Carlsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Bemyndigande att  teckna  firma

INLEDNING

12(16)

Dnr  2018/721

Med anledning personalförandringar på ekonomikontoret föreslås att nytt  beslut

fattasavseende bemyndigande att teckna firma

Beredning

Bilaga KS  2018/95/1, tjänsteskrivelse  — bemyndigande att teckna firma

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 7 juni  2017, §  110, besluta att

bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma:

Mårten Dignell

Inger Lindström

Anna Cedervång

Inger Dellbeck

Sofia  Högerberg

Daniel Ahlin

Helena Birelius

Alan Nouri

Mirjam 0155011

Mathias  Goldkuhl

Malin  Lundqvist

Niclas Karlsson

Malin Boman

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ekonomichef

controller

redovisningsekonom

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

ekonomihandlaggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

upphandlare

verksamhetscontroller

ekonom

att med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 7 juni  2017, §  110,  besluta att

bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma:

Mårten Dignell

Inger Lindström

Anna Cedervång

Inger Dellbeck

Sofia Högerberg

Daniel Ahlin

Helena Birelius

Alan Nouri

Mirjam Olsson

é  i?

ekonomichef

controller

redwisningsekonom

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

Utdragsbestvrkande
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forts § 84

Mathias  Goldkuhl

Malin Lundqvist

Niclas Karlsson

Malin Boman

Utdrag

ekonomikontoret

»c,, a

SAMMANTRADESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-08

verksamhetscontroller

upphandlare

verksamhetscontroller

ekonom

Utdragsbestyrkande

13 (16)
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KOMMUNSTYRELSEN

Samma nträdesdatum

2018-05—08

Dnr 2018/813

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen

INLEDNING

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Dataskydds-

förordningen är direkt  tillämplig vilket innebär att den kommer att  gälla  som lag i

Sverige och ersätt personuppgiftslagen.

Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig styrelse

eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud.

Beredning

Bilaga KS 2018/99/1, missiv  — val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt utse jonna Kangas till dataskyddsombud för de verksamheter som kommunsty-

relsen ansvarar för, samt

a_tt rekommendera kommunens övriga nämnder att utse ]onna Kangas till data-

skyddsombud för respektive nämnds verksamhet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Jonna Kangas till dataskyddsombud för de verksamheter som kommunsty—

relsen ansvarar för, samt

a_tt rekommendera kommunens övriga nämnder att utse Jonna Kangas till data-

skyddsombud för respektive nämnds verksamhet.

Utdrag

kontorschefer

nämnder

Utdragsbestyrkande

C: å
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-05-08

§ 86 Ärenden  avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 10 och 17 april mars 2018

fattat beslut på komnmnstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegat-

ionsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2018/98/1.

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

m ”



SALA
KOMMUN

 

§87

Justerandes  5' n

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 16 us)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Övrig fråga

Louise  Eriksson (SD) ställer en fråga om varför Sala  kommun avslutat  sin medver-

kan i  VFU, verksamhetsförlagd utbildning, via Mälardalens högskola.

Frågan kommer att besvaras på kommunstyrelsens kommande sammanträde den 7
juni 2018.

Magnus Edman (S) ställer en fråga med anledning av en tidningsartikel i Sala Alle-

handa. I artikeln framgår att polisen besöker Ekebyskölan en gång per vecka samt

att övervakningskameror är installerade. Magnus Edman [SD) framför att det varit

Önskvärt att kommunstyrelsen blivit informerade om läget på skolan.

Peter Molin  [M], skolnämndens ordförande svarar att polisen besöker regelbundet

alla högstadie-och gymnasieskolor i kommunen.

BESLUT

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

C5:
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Protokollsanteckning

Kommunstyrelsesammanträdet 2018-0508

Detaljplan för Ängshagen, fjärdekvadranten, kv Räven

KS ärende 5, DNR 2015/449—63

ldet fortsatta hanteringen av detaljplaner ser vi från socialdemokraterna att dagvattenhanteringen

förtydligas  i  de detaljplaner som tas fram. Det är viktigt att de nya detaljplanerna inte påverkar

vattenmiljön negativt. Dagvattnet ska inte nå vattendraget, utan ska fördröjas inom eller nära

planområdet i möjligaste mån.
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Kommunstyrelsen 2018—05-08
Protokollsanteckning angående
Förtroendemannaorganisation samt bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda i Sala kommun 2019 - 2022

lden 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 partifandra partier fått plats i nämnd.

Johanna Ritva otter
Gruppledare Vänsterpartiet Sala

 


