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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 2 (27)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Anders Wigelsbo (C), ordförande

Carola Gunnarsson (C)

Gustaf Eriksson (C) §  122-§ 123

Peter  Molin  (M)

Michael  PB johansson (M) § 122-§ 124

Hanna  Westman  (SBÄ), vice  ordförande
Ulrika Spärebo (S), andre  vice  ordförande

Per-Olov Rapp (S)

Camilla Runeräs (S)

Glenn Andersson (S)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Magnus Edman  (SD)

Bo Kihlström (S) ersätter Johanna Ritvadotter (V)

Christer Eriksson (C) ersätter Gustaf Eriksson (C) §  124-§142

Tomas Bergling (M) ersätter Michael PB Johansson (M) § 125-§ 142

Lars Alderfors  (L)

Sickan Palm  (KD)

Ralf Träskman  (SBÄ)
Alaittin Temur (S)
Ragge Jagero  (SD)

Louise Eriksson  (SD)

]uneAnn Wincent, barn-och utbildningschef

Per Ström, Värd—och omsorgschef

Håkan Reuterwall, enhetschef

Inger Lindström, controller

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2018/1025

Redovisning av åtgärdsplan enligt beslut i kommunstyrelsen den

7 september 2018, § 115

INLEDNING

Vid kommunstyrelsens sammanträde den  7  september  2018, beslutades att uppdra

till de nämnder och styrelser som prognostiserar underskott att senast den 18 okto-

ber  2018, lämna en åtgärdsplan hur respektive budget ska komma i balans.

Beredning _
Kommunchef jenny Nolhage, barn-och utbildningschef juneAnn Wincent samt vård-

och omsorgschef Per Ström föredrar ärendet.

Ledningsutskottets beslut  2018-10-02, §  211

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsens beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att omedelbart införa stopp för inköp, anställningar

och konsulter, att gälla tills vidare.

Varje avsteg från stoppet ska vara väl motiverat och med kommunens medborgare i

fokus.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 10 minuter.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att den styrande minoriteten tar fram ett kraftfullt åtgärdsprogram som presenteras

den 23 oktober  2018  på ledningsutskottets sammanträde.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos (S)

yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns.

Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja, den som stödjer Ulrika Spå—

rebos (S) yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 7 ja-röster: (Anders Wigelsbo  [C], Carola Gunnarsson  [C],

Gustaf Eriksson  [C], Peter Molin  [M], Michael PB johansson  [M], Hanna Westman

[SBÄ], Magnus Edman  [SD]) och 6 nej-röster: Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp [S],

Camilla Runerås [S], Glenn Andersson  [S],  Ingela Kilholm Lindström  [MP],  Bo Kihl-

ström [S]).

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att omedelbart införa stopp för inköp, anställningar

och konsulter, att gälla tills vidare.

Varje avsteg från stoppet ska vara väl motiverat och med kommunens medborgare i

fokus.

W
Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-18

 

forts  §  122

Reservationer

Ulrika Spårebo  (S), Per-Olov  Rapp (S), Camilla Runerås (S) och Glenn Andersson (S),
Bo Kihlström (S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos yrkande  (S].

Utdrag

kommunchef

kontor

nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6‘27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2018/1403

Kommunalt tvätteri

INLEDNING

Arbetsmarknadsenheten (AME) har  fått  i  uppdrag av vård-och omsorgschef att un-

dersöka förutsättningarna för att öppna kommunalt tvätteri.

Syftet  med tvätteriet är att skapa sociala och ekonomiska vinster för kommunen.

Detta uppnås genom avlastning för omvärdnadspersonal, möjligheter att skapa

övergångar från bidragsberoende till självförsörjning samt arbetstillfällen och me-

ningsfullhet i vardagen för personer som hamnat utanför arbetsmarknaden.

Beredning

Bilaga KS  2018/179/1, missiv  — tvätteri

Bilaga KS  2018/179/2, preliminär kalkyl

Föredragning av vård-och omsorgschef Per Ström samt enhetschef Håkan Reuter-

wall.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

w
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7‘27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2018/335

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av långsiktig ekono-

misk planering"

INLEDNING

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun genomfört en

granskning av Sala kommuns långsiktiga ekonomiska planering.

Beredning

Bilaga KS 2018/188/1, missiv

Bilaga KS  2018/ 188/2, revisionsrapport  -  Långsiktig ekonomisk planering, Sala

kommun

Bilaga KS  2018/188/3, yttrande från ekonomikontoret

Föredragning av kommunchef Jenny Nolhage.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över revisionsrapport ”Granskning av långsiktig ekonomisk plane-

ring" i enlighet med Bilaga KS  2018/188/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över revisionsrapport ”Granskning av långsiktig ekonomisk plane-

ring" i enlighet med Bilaga KS  2018/188/3.

 

Utdrag

PWC, Rebecka Hansson

revisionen

’ ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Wfi
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§  125

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 ‘27)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018—10-18

Dnr  2018/1400

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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  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 ge-

nom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av

borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och

blivande borgenärer,

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

november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar re-

gleras 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 motpartsexpone-

ringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller,

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

N olhage att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av

detta beslut.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

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 Kommuninvesti Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest”)

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Sala kommun ge-

nom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av

borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och

blivande borgenärer,

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

november  2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar re—

gleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,

Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-18

 

forts § 125

a_tt  Sala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Sala kommun den 7
november  2011, vari Sala kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexpone-

ringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller,

a_tt utse kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C) och kommunchef Jenny

Nolhage att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av

detta beslut.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2018/1316

Delårsrapport  2018-08-31  för kommunstyrelsens verksamheter

och överförmyndare

Beredning

Bilaga KS 2018/164/1, delårsrapport  2018-08-31, kommunchef

Bilaga KS  2018/164/2, delårsrapport  2018-08-31, medborgarkontor

Bilaga KS 2018/164/3, delårsrapport  2018-08-31, näringslivskontor

Bilaga KS  2018/164/4, delårsrapport  2018-08-31, personalkontor

Bilaga KS 2018/164/5, delårsrapport  2018-08-31, ekonomikontor

Bilaga KS 2018/164/6, delårsrapport  2018-08-31, samhällsbyggnadskontor

Bilaga KS  2018/164/7, delårsrapport  2018—08-31, samhällsbyggnadskontoret/VA

Bilaga KS  2018/164/8, delårsrapport  2018-08-31, bygg—och miljökontor

Bilaga KS  2018/164/9, delårsrapport  2018-08-31, räddningstjänst

Bilaga KS  2018/164/10, delårsrapport  2018-08-31, överförmyndare

Bilaga KS  2018/ 164/ 1  1, intern kontrollplan 2018— kommunstyrelsens verksam-

heter

Bilaga KS  2018/164/12, intern kontrollplan  2018  övergripande

Bilaga KS  2018/164/ 13, intern kontrollplan överförmyndare

Ledningsutskottets beslut  2018—09-18, § 199

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa delårsrapport  2018  för kommunstyrelsen /kommunstyrelsens verk-

samheter,

a_tt fastställa delårsrapport  2018  för överförmyndare, samt

a_tt godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för  2018  för kommunsty—

relsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa delårsrapport  2018  för kommunstyrelsen /kommunstyrelsens verk-

samheter,

a_tt fastställa delårsrapport  2018  för överförmyndare, samt

a_tt godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för  2018  för kommunsty—

relsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

Utdrag

ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

fig
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Justerandes  Sig?

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 11(27) *
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna  2018, samt

a_tt godkänna delårsrapport  2018  för Sala kommun.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna  2018, samt

ag godkänna delårsrapport  2018  för Sala kommun.

Protokollsanteckning

Ulrika Spärebo (S), Per-Olov Rapp (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S), Bo

Kihlström (S), Alaittin Temur (S) lämnar in protokollsanteckning.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

7%
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Justerandes  sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr 2018/1133

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, vakt-

mästare /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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall  till ledningsutskottets  förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

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

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

a_tt arrangemangi  samarbete med  Sala  kommun ska  vara avgiftsfria,

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

a_tt ovanstående  taxor gäller föreningar godkända  av  Sala  kommun

Ulrika  Spårebo (S) yrkar

bifall  till ledningsutskottets  yrkande  med  tillägg

a_tt kommunstyrelsen  uppdrar  till Kultur och fritidsnämnden att utreda  vilka  krite-

rier som  gäller  för att en  förening ska  vara godkänd  av  Sala  kommun.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till  Ulrika  Spärebos (S) tilläggsyrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

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

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

a_tt arrangemang i  samarbete med  Sala kommun  ska  vara avgiftsfria,

a_tt-hyrorna börjar gälla  fr o m 1 september 2018, samt

au ovanstående  taxor gäller föreningar godkända  av  Sala  kommun, samt

hemställer att kommunstyrelsen för  egen  del beslutar

a_tt uppdra  till Kultur och fritidsnämnden att utreda  vilka  kriterier som  gäller  för att

en  förening ska  vara godkänd  av  Sala  kommun.

Utdrag

kommunfullmäktige

kultur och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

%%



SALA
KOMMUN

 

§  129

Justerandes  sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2018/721

Bemyndigande att teckna firma

INLEDNING

Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut

fattas avseende bemyndigande att teckna firma.

Beredning

Bilaga KS  2018/167/1, missiv  -  bemyndigande att teckna firma

Ledningsutskottets beslut  2018-09-25, §  207

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den  8  maj 2018, §  84, 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

Ulrica Österberg
Alan Nouri

Mirjam Olsson

Mathias Goldkuhl

Malin Lundqvist

Niclas Karlsson

Malin Boman

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ekonomichef

controller

redovisningsekonom

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

upphandlare

verksamhetscontroller

ekonom

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den  8  maj 2018, §  84, 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

Ulrica Österberg
Alan Nouri

Mirjam Olsson

Mathias Goldkuhl

Malin Lundqvist

älv få?»

ekonomichef

controller

redovisningsekonom

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

upphandlare

Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-18

forts  § 129

Nicläs  Karlsson verksamhetscontroller

Malin Boman ekonom

Utdrag

ekonomikontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (27)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2018/1340

Utökad investeringsram för skolan

INLEDNING

2018  tillkommer oväntade investeringsvolymer för skolnämnden. Det handlar både

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

tet 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 in-

ventarier.

Beredning

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

Ledningsutskottets beslut  2018-09-25, §  208

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-

mäktige beslutar

a_tt utöka investeringsram för skolnämnden på  3  000 000 kronor.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt utöka investeringsram för skolnämnden på  3  000 000 kronor.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

%
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Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr 2017/1079

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 (M) och Ingela Kilholm Lindström

(MP)
Bilaga KS  2018 /180/ 2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret

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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

&w  W
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (27)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2017/1401

Motion om att inskaffa en rullstolsgunga

INLEDNING

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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen

Magnus Edman (SD) och Hanna  Westman  (SBÄ) yrkar bifall till Anders Wigelsbos

(C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Oil/W
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Justerandes sign

0W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2017/1442

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 upp-

drag 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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S) yr-

kande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt anse motionen besvarad.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S), Per-Olov Rapp, Camilla Runerås (S), Glenn Andersson (S), Bo

Kihlström (S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spärebos (S) yttrande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

W
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Justerandes sign

GW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2017/1348

Motion om sex  timmars  arbetsdag med bibehållen lön för myndig—
hetsutövande 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 soci-

altjänsten.

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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

Camilla Runerås (S) och Ingela Kilholm Lindström (MP) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

at; bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Camilla Runerås (S) yr-

kande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S), Per-Olov Rapp, Camilla Runerås (S), Glenn Andersson (S), B0

Kihlström (S), Ingela Kilholm Lindström (MP) reserverar sig till förmån för Camilla

Runerås (S) yttrande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sig

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr 2017/1320

Motion ett  steg tillförbättrad  arbetsmiljö  för socialsekreterare

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 socialsekrete-

rarna.

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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

')

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2017/1350

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 ät—

gärder som Sala kommun kan genomföra Via ändrade beslut eller tillägg i kommu-

nala 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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

&
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Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr 2017/1173

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 bouleba-

norna 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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

%&
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2017/1352

Medborgarförslag om att revidera nuvarande detaljplan för Kris—

tina 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 Leiflohansson

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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

%;
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2018/1220

§  139 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 år 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 hand-

läggning,

Beredning

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

år

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

Ledningsutskottets beslut 2018-10-02, § 216

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr2018/1221

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, an-

mälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförsla-

get 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

år

Ledningsutskottets beslut 2018-10-02, §  217

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

%%
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (27)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Dnr  2018/1219

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medbor-

garförslag

INLEDNING

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

visning av verkställighet av bifallna motioner och medborgaförslag. Motionärerna

föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och med-

borgarförslag 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 med-

borgarförslag

Ledningsutskottets beslut  2018-10-02, §  218

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

WW



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (27)

SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-10-18

§  142 Ärenden avgjorda med stödav delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 18 september, 25 septem-

ber och  2  oktober fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt

förtecknade delegationsbeslut  i  enlighet med Bilaga KS  2018/177/1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

%%



Bilaga till § 127, KS 2018—10—18

4" .
00.) Soolaldemokraterna

SALA

Kommunstyrelsen  2018-10-18

Ärende  7  Delårsrapport 2018-08-31, Sala Kommun

Protokollsanteckning

Sala kommuns prognostiserade resultat beräknas enligt delårsrapporten bli —28,5 mkr mot

budgeterat +13,8 mkr.

Vi socialdemokrater har lagt förslag vid ett flertal tillfällen för att få en budget  i  balans då vi sett att

det ekonomiska läget är så allvarligt att det inte bara går att notera informationen och lägga den till

handlingarna, utan det är kraftfulla åtgärder som behövs. Den styrande alliansen där Centerpartiet,

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Salas Bästa ingår, har vid några tillfällen valt att

avisa våra förslag då de menar att ett arbete pågår med att få budgeten i balans bland annat genom

återhållsamhet i nämnder och styrelsen.

Vi kan nu konstatera när delårsrapporten presenterats att siffrorna inte alls pekar åt rätt håll utan

snarare tvärtom. Underskottet i nämnder och styrelser har ökat vid varje månadsuppföljning som

redovisats.

Det styrande minoritetsstyret har visat att de inte har kontroll på ekonomin. Vi befarar att

underskottet kommer innan året är slut att vara ännu större än vad delårsrapporten visar.

Det kommer också ge konsekvenser i det kommande budgetarbetet som kommunen står inför.

Vi kan vidare konstatera att ekonomin inte på någon punkt uppfyller de finansiella målen som

kommunfullmäktige beslutat om. Detta kommer också att få konsekvenser för framtida

investeringar.

 

Vår bedömning är att hade de styrande vidtagit kraftfulla åtgärder redan från början när det

redovisades att kommunen gick med underskott, så hade läget sett annorlunda ut idag.

Nu återstår bara 2,5 månad av detta år'och en budget i balans vid årsskiftet kommer inte att vara

aktuellt. Nu är det dags att den styrande minoriteten tar sitt ansvar och presenterar en kraftfull

åtgärdsplan för att återställa balansen i den kommunala ekonomin.
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