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SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOM MUN Sammanträdesdatum

2018-12-05

 

§  156 Ordningsfräga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

o  Kommunstyrelsens delegationsordning — revidering gällande arbetsgivarut—

skott

. Driftsbidrag till Svartådalens Bygdeutveckling

0  Extra sammanträde med kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 5(36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr 2018/1610  '

Budget  2019  och verksamhetsplan  2020-2021

Beredning

Bilaga KS  2018/227/1, förslag till budget  2019  och verksamhetsplan  2020-2021, Al-
lians för Sala

Bilaga KS  2018  /  227  /  2, förslag till budget  2019  och verksamhetsplan  2020—2021, So-
cialdemokraterna

Bilaga KS  2018/227/3, budgetmotion perioden  2019-2021, Sverigedemokraterna

Kommuns relsen driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är  2019  fastställs till 232 033
tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år  2020  fastställs till 237 488 tkr och år
2021  till  244  832 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är  2019  fastställs till 231 040

tkr, samt

a_tt driftbudget/ plan för kommunstyrelsen år  2020  fastställs till 236 526 tkr och år
2021  till 249 981 tkr.

Magnus Edman (SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till 234 251
tkr, samt

ag driftbudget/plan för kommunstyrelsen är  2020  fastställs till  239 030  tkr och år
2021  till  246 121  tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till 232 033
tkr, samt

ag driftbudget/plan för kommunstyrelsen år  2020  fastställs till 237 488 tkr och år

2021  till  244  832 tkr.

Kommuns relsen investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till
271 355  tkr, samt

Utdragsbestyrkande

0w



SALA
KOMMUN

 
Justerandes sign

UV)

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

forts § 157

a_tt investeringsbudget/ plan för kommunstyrelsen år 2020 fastställs till 241 025 tkr

och år 2021till 250 420  tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2019fastställs till

262 055 tkr, samt

&  investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2020fastställs till 124 575 tkr

och är 2021 till 12 000 tkr.

Magnus Edman  (SD) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är 2019fastställs till

271 355 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/ plan för kommunstyrelsen är 2020 fastställs till 241 025 tkr

och år 2021till 250 420 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2019fastställs till

50 226 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2020 fastställs till 51 401 tkr

och år 2021 till 52 731tkr.

Ulrika Spärebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

git driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till

51 231 tkr, samt '

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2020 fastställs till 52 416 tkr

och år 2021till 53 769 tkr.

Magnus Edman  (SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2019fastställs till

50 120 tkr, samt

a_t_t driftbudget/plan för kultur— och fritidsnämnden är 2020fastställs till 51 326 tkr

och år 2021till 52 664 tkr.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

forts  §  157

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år  2019  fastställs till

50 226 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år  2020  fastställs till 51 401 tkr

och är 2021ti1152 731 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är  2019  fast-

ställs till  1  200 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/ plan för kultur- och fritidsnämnden år  2020  fastställs till

1  300 tkr och är 2021 till  3  000 tkr.

Ulrika Spärebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är  2019  fast-

ställs till  2  500 tkr, samt

gt investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år  2020  fastställs till

3  000 tkr och år  2021  till 0 tkr.

Magnus Edman  (SD) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är  2019  fast-

ställs till  1  200 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/ plan för kultur- och fritidsnämnden är  2020  fastställs till

1  300 tkr och år  2021  till  3  000 tkr.

Revisionen driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem—

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen år  2019  fastställs till 868 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen år  2020  fastställs till 889 tkr och år  2021  till 914

tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen är  2019  fastställs till 868 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen år  2020  fastställs till 890 tkr och år  2021  till 914

tkr.

M
Utdragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 8 (36)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

forts  §  157

Magnus Edman (SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen är  2019  fastställs till 866 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen år 2020 fastställs till 888 tkr och år  2021  till 913

tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag driftbudgetens nettoanslag för revisionen år  2019  fastställs till 868 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen år  2020  fastställs till 889 tkr och år  2021  till 914

tkr.

Överförm daren driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2019  fastställs till  3  519 tkr,

samt

&driftbudget/plan för överförmyndaren år  2020  fastställs till  3  606 tkr och år

2021  till  3  705 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar !

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2019  fastställs till  3  519 tkr,

samt

&driftbudget/plan för överförmyndaren år  2020  fastställs till  3  607 tkr och år

2021  till  3 708  tkr.

 

Magnus Edman (SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

aÄdriftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2019  fastställs till  3  511 tkr,

samt

&driftbudget/plan för överförmyndaren år  2020  fastställs till  3  601 tkr och år

2021  till  3  700 tkr.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

i.
l&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2019  fastställs till  3  519 tkr,

samt '

&driftbudget/plan för överförmyndaren år  2020  fastställs till  3  606 tkr och år

2021  till  3  705 tkr.

Skolnämnden driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år  2019  fastställs till 516 027 tkr,

flu
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

forts § 157

samt

att driftbudget/plan för Skolnämnden är 2020 fastställs till 529 032 tkr och år  2021

till 543 694  tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år  2019  fastställs till 516 044 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för Skolnämnden år  2020  fastställs till 529 128 tkr och är  2021

till 544 070 tkr.

Magnus Edman (SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2019 fastställs till 515 213 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för Skolnämnden år  2020  fastställs till 528 531 tkr och år  2021

till 543 311 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2019 fastställs till 516 027 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för Skolnämnden år  2020  fastställs till 529 032 tkr och år  2021

till 543 694 tkr.

Skolnämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2019 fastställs till  7  000

tkr, samt

a_tt investeringsbudget/ plan för Skolnämnden år  2020  fastställs till  9  000 tkr och år

2021  till  4  000 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2019 fastställs till  7  000

tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för Skolnämnden år  2020  fastställs till 17 000 tkr och år

2021  till  4  000 tkr.

Magnus Edman (SD) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2019 fastställs till  7  000

tkr, samt

UM
Utdragsbestyrkande

?
?



_  SALA

 

KOMMUN

Justerandes sign

1/6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

forts  §  157

a_tt investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2020 fastställs till  9  000 tkr och år

2021till  4  000 tkr.

Vård-och omsor snämnden driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till

540 059 tkr, samt

&  driftbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden år  2020  fastställs till 553 811

tkr och år 2021 till 569 315 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till

540 077 tkr, samt

&  driftbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden år  2020  fastställs till 553 913

tkr och år 2021 till 569 712 tkr.

Magnus Edman (SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till

538 776 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden är  2020  fastställs till 552 858

tkr och är 2021 till 568 487 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till

540 059 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden år  2020  fastställs till 553 811

tkr och är 2021 till 569 315 tkr.

Vård-och omsor snämnden investerin sbud et lan

Yrkanden ,

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2019 fast-

ställs till 6 000 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för Vård— och omsorgsnämnden år  2020  fastställs till

3  000 tkr och år 2021 till  1  000 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2019 fast-

ställs till 6 820 tkr, samt

ÖM
Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 11 (36)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

a_tt investeringsbudget/ plan för vård- och omsorgsnämnden är 2020 fastställs till
2 600 tkr och år 2021 till 1 000 tkr.

Magnus Edman  (SD) yrkar

bifall  till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fast-

ställs till  6  000 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden år 2020 fastställs till

3 000 tkr och är 2021 till 1 000 tkr.

Finansförvaltnin

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa  6  927 tkr ur

eget kapital.

Ulrika Spårebo (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 3 463 tkr ur

eget kapital.

Magnus Edman  (SD) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa  6  927 tkr ur

eget kapital.

Upplåning

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under är 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2019,

a_tt kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under 2019 med totalt 260 000 tkr, under 2020 med totalt

200 000 tkr samt under 2021 med totalt 210 000 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2019,
a_tt kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

Ow
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018—12-05

kommunens skulder under  2019  med  totalt  260 000  tkr, under  2020  med  totalt

90 000 tkr samt under  2021  med  totalt O tkr.

Magnus Edman  (SD) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen under år  2019  har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  2019,

a_tt kommunstyrelsen under år  2019  har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2019  med totalt 260 000 tkr, under  2020  med totalt

200 000 tkr samt under  2021  med totalt 210 000 tkr.

Anslagsbindning

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt för är  2019  fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse /nämnd.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag

Magnus Edman  (SD) yrkar

till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag för år  2019  fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse /nämnd.

Finansiella mål

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa följande finansiella mål

. Resultatmälet ska vara 1% för  2019, 2020  och  2021,

. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-
tige beslutade anslag, '

. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa följande finansiella mål

. Resultatmälet ska vara  1,25  %  för  2019, 2020  och  2021,

% Utd rags bestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

' Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,

. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

Magnus Edman (SD) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål

' Resultatmålet ska vara 1% för  2019, 2020 och  2021,

. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,

0  Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta  +

1% på insatt kapital,

a_tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta

+  1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

Magnus Edman (SD) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta  +
1% på insatt kapital,

a_tt Sala—Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta

+  1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

forts §  157

Budget  2019  och Verksamhetsplan  2020-2021

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2019  och verksamhetsplan 2020-2021, i enlighet med Bilaga KS 2018/227/1.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2019  och verksamhetsplan  2020-2021, i enlighet med Bilaga KS 2018/227/2.

Magnus Edman (SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_tt med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget
2019  och verksamhetsplan  2020-2021, i enlighet med Bilaga KS 2018/227/3.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag, Ulrika Spårebos (S) yr-
kande samt Magnus Edmans (SD) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bi-

fallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2019  och verksamhetsplan  2020-2021, i enlighet med Bilaga KS 2018/227/1.

Reservationer

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

reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Magnus Edman (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12—05

Dnr 2018/1509

Plankostnadsprincip för Sala kommun

INLEDNING

I  Sala kommun  är det Samhällsbyggnadskontoret, Plan-och utvecklingsenheten, som

har ansvaret för att ta fram detaljplaner för Kommunstyrelsens räkning. Plan-och

bygglagen ger alla kommuner rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnader för de åt-

gärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Även arbete med detalj- ;

planering kan finansieras genom avgifter. !

Plan-och utvecklingsenheten har arbetat fram en plankostnadsprincip för Sala kom—

mun.

Beredning

Bilaga KS 2018/211/1, missiv
Reviderad Bilaga KS 2018/ 211/2, plankostnadsprincip för Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, § 244

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt fastställa framtagen Plankostnadsprincip för Sala kommun, i enlighet med revi—
derad Bilaga KS 2018/211/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa framtagen Plankostnadsprincip för Sala kommun, i enlighet med revi-

derad Bilaga KS 2018/211/2.

Utdrag 5

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018—12-05

Dnr2018/1447

Ansökan om utökad borgensram för Sala Heby—Energi AB

INLEDNING

I  samband  med omskrivning av ägardirektiv omformulerades Sala—Heby Energi AB:s

möjlighet att uppta lån utan ägarnas borgen. Bolaget har enligt gällande skrivelse

inte möjlighet att uppta lån utanför borgensram. Det investeringsbehov bolaget har

för planerade investeringar gör att bolagets borgensram är i behov av utökas.

Beredning

Bilaga KS  2018/212/1, ansökan om utökad borgensam Sala—Heby Energi AB

Ledningsutskottets beslut  2018-11-13, §  245

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_tt såsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi AB:s, organisationsnum-
mer  556601-2901, låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 miljo-

ner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt såsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi AB:s, organisationsnum—

mer  556601-2901, låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 miljo-
ner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr 2018/1448

Investering i Silververket (kraftvärmeverket) Sala-Heby Energi AB

INLEDNING

Sala-Heby Energi AB har beslutat om att investera medel för ombyggnad och an-

passning av Silververket (kraftvärmeverket). I enlighet med bolagsordningen § 6, in—

hämtar bolaget ägarnas synpunkt innan investeringen verkställs.

Beredning

Bilaga KS 2018/213  /  1, skrivelse angående investering i Silververket

Ledningsutskottets beslut 2018-11-13, §  246

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna de av Sala-Heby Energi AB föreslagna investeringarna i Silververket, i

enlighet med Bilaga KS 2018/213/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna de av Sala-Heby Energi AB föreslagna investeringarna i Silververket, i

enlighet med Bilaga KS 2018/213/1.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (36)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr  2018/1476

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

INLEDNING

Av Lag (20032778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att handlingsprogrammet
ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av

samma lag att programmet bland annat ska ange målet för kommunens verksamhet.

Samtidigt pågår en Räddningstjänstutredning "En effektivare räddningstjänst" (SOU

2018:54) som är på remiss.  I  väntan på utredningens förslag föreslås att nuvarande
handlingsprogram förlängs.

Beredning

Bilaga KS  2018/206/1, missiv —Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Bilaga KS  2018/206/2, handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun

Ledningsutskottets beslut  2018-11-13,§ 247

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt förlänga nu gällande Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Bilaga KS

2018/206/2, att gälla till och med 31 december  2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag förlänga nu gällande Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Bilaga KS

2018/206/2, att gälla till och med 31 december  2019.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr 2018/1473

Revidering av taxa för  tillsyn  enligt lag om brandfarliga och explo—

siva varor (LBE)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till Kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökning-

arna.

Den senaste taxehöjning genomfördes  2018.  En höjning motsvarande personalkost-

nadsökningarna för  2019, innebär en taxehöjning på 2,8 %.

Beredning

Bilaga KS  2018/207/1, missiv  — revidering av taxa för tillsyn LBE

Bilaga KS  2018 /207 /2, taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor

Ledningsutskottets beslut  2018-11-13, § 248

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1  januari

2019  med 2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/207/2, samt

att grundavgiften höjs till  1  598 kronor.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1  januari

2019  med 2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/207/2, samt

att grundavgiften höjs till  1  598 kronor.

Utdrag

räddningstjänsten

administrativa enheten

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr  2018/1475

Revidering av taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga

och explosiva varor (LBE)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till Kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökning-

arna.

Den senaste taxehöjning genomfördes  2018.  En höjning motsvarande personalkost-

nadsökningarna för  2019, innebär en taxehöjning på 2,8 %.

Beredning

Bilaga KS  2018/208/1, missiv — revidering av taxa för tillståndsgivning LBE

Bilaga KS  2018 /208  /  2, taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva va-

ror

Ledningsutskottets beslut  2018—11-13, §  249

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1  janu—

ari  2019  med 2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/208/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  taxan för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från  1 janu—

ari  2019  med 2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/208/2.

Utdrag

räddningstjänsten

administrativa enheten

UtdragsbestyrkandeW
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr  2018/1474

§ 164 Revidering av taxaför tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 1,

(LSD)

INLEDNING
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till Kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökning-

arna.

Den senaste taxehöjning genomfördes  2018.  En höjning motsvarande personalkost-

nadsökningarna för  2019, innebär en taxehöjning på 2,8 %.

Beredning

Bilaga KS  2018/209/1, missiv  — revidering av taxa för tillsyn LSO

Bilaga KS  2018/209/2, taxa för tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot

olyckor

Ledningsutskottets beslut  2018—11-13, § 250

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor höjs från  1  januari 2019 med

2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/209/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till  1  598 kronor.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

i

att taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor höjs från  1  januari 2019 med

2,8 %, i enlighet med Bilaga KS  2018/209/2, samt

a_tt grundavgiften höjs till  1  598 kronor.

i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (36)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr  2018/1151

Förordnande av borgerlig vigselförrättare

INLEDNING

Många vill gifta sig borgerligt i Sala kommun. För att alla uppdrag ska kunna hinnas

med, och planeras i god  tid, behöver omförordnande av Elisabet Pettersson, Glenn

Andersson  och Jenny Nolhage som borgerliga vigselförrättare göras. Deras förord-

nanden löper ut den 31 december  2018.

Beredning

Reviderad Bilaga KS  2018/ 215 /1, missiv — förordnande av borgerlig vigselförrättare

Ledningsutskottets beslut  2018-11-13, §  251

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hemställa att Länsstyrelsen beslutar att förordna Elisabet Pettersson,

Glenn  Andersson och  Jenny Nolhage som borgerliga vigselförrättare för perioden  1

januari  2019  till och med 31 december 2022.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt hemställa att Länsstyrelsen beslutar att förordna Elisabet Pettersson,

Glenn  Andersson och  Jenny Nolhage som borgerliga vigselförrättare för perioden  1

januari 2019 till och med 31 december 2022.

 

Utdrag

Länsstyrelsen

Jenny Nolhage

Elisabet Pettersson

Glenn  Andersson

kommunjuristen

WM
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr2018/1577

Förslag till nya bestämmelser om anställningsstöd för förtroende-
valda samt förslag till nya bestämmelser om pension för förtroen-
devalda, OPF—KL

INLEDNING

OPF-KL omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen.

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena ar-

betsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till

de pensions—och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, lands-

ting, regioner och kommunalförbund.

Beredning

Bilaga KS 2018/217/1, missiv

Bilaga KS 2018/217/2, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtro-

endevalda (DPF-KL 18)

Ledningsutskottets sammanträde 2018-11-27, §  257

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

a_tt anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt för-

slag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda, OFF-KL, att gälla från

och den 1 januari  2019, samt

a_tt kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och till-

lämpa OPF-KL

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt för-

slag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda, OFF-KL, att gälla från

och den 1 januari 2019, samt

ät kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och till-

lämpa OPF-KL

 

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(36)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr  2018/1578

Viten  kopplade till schakttillstånd

INLEDNING

För att gräva, schakta, trycka eller göra liknande ingrepp i kommunens mark eller

offentlig plats krävs ett särskilt så kallat schakttillstånd. I nuläget finns inga viten

kopplat till schakttillstånd eller trafikanordningsplan och det är svårt att se till att

aktörer som ska schakta håller sig till de krav kommunen ställer.

Beredning

Bilaga KS  2018/218/1, tjänsteskrivelse

Bilaga KS  2018/218/2, viten vid fel och brister utförda på offentlig plats eller kom-

munal mark

Ledningsutskottets beslut  2018-11-27, §  258

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

&  fastställa vitesbelopp vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig plats eller

kommunal mark, i enlighet med Bilaga KS  2018/218/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa vitesbelopp vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig plats eller

kommunal mark, i enlighet med Bilaga KS  2018/218/2.

i
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Utdrag

kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr  2018/1582

Biblioteksplan för Sala kommun  2019-2022

INLEDNING

Sala kommun har en biblioteksverksamhet med bredd och utvecklingspotential.

Nuvarande biblioteksplan ska revideras och i förslaget till ny plan ges en beskriv-

ning av biblioteken i Sala kommun och de inriktningsmål som finns för verksamhet-

erna.

Beredning

Bilaga KS  2018/221/1, protokollsutdrag KFN  §  83, 2018-09-13

Bilaga KS  2018/221/2, Biblioteksplan för Sala kommun  2019-2022

Ledningsutskottets beslut  2018-11-27, § 259

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_tt anta Biblioteksplan för Sala kommun  2019-2022, i enlighet med Bilaga KS

2018 /221  /  2.
ll
!

Magnus Edman (SD) yrkar

a_tt ärendet återremitteras med hänvisning till att beskrivning av arbetet med trygg-

het, säkerhet och bevakning saknas i förslaget till Biblioteksplan  2019-2022. ;

Proposition

Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och fin- ;
ner att ärendet ska avgöras idag. 2

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Biblioteksplan för Sala kommun  2019-2022, i enlighet med Bilaga KS
2018 /221 /2.

Reservation

Magnus Edman (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

i

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (as)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr 2018/1457

Yttrande över remiss från Trafikverket  — Förslag kategorisering av
cykelnätet

INLEDNING

I  dagsläget finns ingen systematisk nationell modell för hur cykelnätet ska delas in i
kategorier och det finns därför ett flertal olika metoder i Sverige.

Trafikverket har arbetat fram ett förslag för kategorisering av cykelnätet som skick-

ats ut på remiss. Sala kommun har fått en inbjudan att yttra sig över förslaget.

Beredning

Bilaga KS 2018/219/1, missiv

Bilaga KS  2018/219/2, förslag till Kategorisering av cykelnätet

Bilaga KS  2018 /219 /3, yttrande från Samhällsbyggnadskontoret

Ledningsutskottets beslut  2018-11-27, § 260

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande i enlighet med Bilaga KS  2018  /  219 /3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att till Trafikverket avge yttrande i enlighet med Bilaga KS  2018 /219  /  3.

Utdrag

Trafikverket

Tord Lillja

Utdragsbestyrkande

%
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr 2018/1591

Energi—och klimatstrategi Sala kommun med utblick mot  2030

INLEDNING
Energi-och klimatstrategi för Sala kommun med utblick mot  2030  är ett förslag till

ny klimatstrategi för Sala kommun. Förslaget beskriver en viljeinriktning för kom-

munens energi-och klimatarbete. Klimatstrategins övergripande Vision är Ett fossil-

fritt Sala med livskraft och god livskvalitet, väl anpassar till de konsekvenser som kli-
matförändringarna väntas få.

Beredning

Bilaga KS  2018/223/1, missiv

Bilaga KS  2018/223/2, Energi-och klimatstrategi Sala kommun med utblick mot

2030

Ledningsutskottets beslut 2018—11-27, § 261

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Energi-och klimatstrategi för Sala kommun med utblick mot  2030, i enlighet

med Bilaga KS  2018/223/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anta Energi-och klimatstrategi för Sala kommun med utblick mot 203 0, i enlighet

med Bilaga KS  2018/223/2.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

E
&

v.

E

l'

i

l



*J— SALA
KOMMUN

 

§  171

Justerandes sign

W

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 28 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr 2018/1585

Förslag om taxa för Ranstahallen

INLEDNING

Taxor för Sala kommuns idrottshallar baserar sig på storlek. Ranstahallen kommer
att ha en spelyta på 40  x  20 meter.

Beredning

Bilaga KS 2018/222/1, protokollsutdrag KFN  § 119, 2018-11-08
Bilaga  KS 2018/222/2, förslag om taxa för Ranstahallen

Ledningsutskottets beslut 2018-11-27, §  263

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt fastställa taxa för Ranstahallen i enlighet med Bilaga KS 2018/ 222 /2 samt,

&taxan börjar gälla från och med 1 januari 2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa taxa för Ranstahallen i enlighet med Bilaga KS 2018/222/2 samt,

&taxan börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdra gs bestyrka nde
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SAMMANTRÄDESP  ROTOKOLL 29 (36)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018—12-05

Dnr2018/721

Bemyndigande att  teckna  firma

INLEDNING

Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut

fattas avseende bemyndigande att teckna firma.

Beredning

Bilaga KS  2018/220/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  2018—11-27, § 263

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 18 oktober  2018, § 129, be-

sluta att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna

firma.

Inger Lindström tf ekonomichef

Anna Cedervång redovisningsekonom

Inger Dellbeck ekonomihandläggare

Ulrica Österberg ekonomihandläggare

Malin Boman ekonom

Sofia Högerberg verksamhetscontroller g

Daniel Ahlin verksamhetscontroller &

Alan Nouri verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl verksamhetscontroller

Niclas Karlsson verksamhetscontroller ;

Mikaela ]aredal verksamhetscontroller

Malin Lundqvist upphandlare

Clara Vesterlund upphandlare

Glenn Andersson (S) yrkar

a_tt ärendet återremitteras för ett förtydligande av ansvarsområden för bemyndi-

gande att teckna firma.

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till Glenn Anderssons (S) yrkande

Proposition

Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och fin- __

ner att ärendet ska återremitteras.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

å

a_tt återremittera ärendet för ett förtydligande av ansvarsområden för bemyndi-

gande att teckna firma.

Utdrag

ekonomikontoret

% Utd ra gs bestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr  2018/1590

Revidering i kommunstyrelsens delegationsordning — tillägg rö—

rande schakttillstånd

INLEDNING

För att en sökande som har beviljats schakttillstånd, där det av tillståndet framgår

att den som inte följer kommunens anvisningar kan bli föremål för åtgärd som även

kan förenas med vite, ska kunna föreläggas, behöver kommunstyrelsens delegat-

ionsordning kompletteras.

Beredning

Bilaga KS  2018/225/1, tillägg till delegationsordningen

Ledningsutskottets beslut  2018-11-27, §  265

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

schakttillstånd i enlighet med Bilaga KS  2018  /  225 /1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

schakttillstånd i enlighet med Bilaga KS  2018/225/1.

]
g
%

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret,

Maria Nehlin

kommunjuristen

registrator

Utdragsbestyrkande l
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (36)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr  2018/1174

Revidering av attestlista för kommunstyrelsens verksamheter

[NLEDNING
Sala kommuns attestlista för kommunstyrelsens verksamheter behöver revideras.

Beredning

Bilaga KS  2018/226/1, revidering av attestlista

Ledningsutskottets beslut 2018-11-27, §  266

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet

med Bilaga KS  2018/226/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet

med Bilaga KS  2018/226/1.

Utdrag

ekonomikontoret,

Alan Nouri

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (36)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr  2018/1625

Kommunstyrelsens delegationsordning — revidering gällande ar—

betsgivarutskott
INLEDNING
Kommunens arbetsgivarutskott ersätts från och med 1 januari  2019  av en arbetsgi-

vardelegation, därför måste Kommunstyrelsens delegationsordning revideras från

och med samma datum.

Beredning

Bilaga KS 2018/229/1, tjänsteskrivelse

Bilaga KS 2018/229/2, delegationsordning kommunstyrelsen, reviderad  2018-12-

05

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta  förslag avseende revidering gällande Kommunstyrelsens delegationsord-

ning, i enlighet med Bilaga KS  2018/229/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag avseende revidering gällande Kommunstyrelsens delegationsord-

ning, i enlighet med Bilaga KS  2018/229/2.

Utdrag

personalkontoret

kommunjuristen

registrator

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (as)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Dnr2018/1643

Driftsbidrag till Svartådalens Bygdeutveckling
INLEDNING

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening uppbär till och med  2018  ett år-

ligt driftsbidrag om 200 000 kronor från Sala kommun för driften av Svartådalens

Natur-och Kulturcentrum i gamla Prosthagsskolan i Västerfärnebo.

Föreningen har ansökt om förlängning av driftsbidraget för åren  2019-2 020, med ett

årligt bidrag om 225 000 kronor.

Beredning

Bilaga KS  2018/234/1, missiv

Bilaga KS  2018/ 234/ 2, ansökan om fortsatt driftstöd, Svartådalens Bygdeutveckling

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening ett driftsbidrag för
Svartådalens Natur-och Kulturcenter om 225 000 kronor för år  2019  och 225 000

kronor för år 202 0, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening ett driftsbidrag för
Svartädalens Natur-och Kulturcenter om 225 000 kronor för år  2019  och 225 000

kronor för år  2020, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

Utdrag

Svartådalens Bygdeutveckling

ekonomikontoret,

Alan Nouri

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Extra sammanträde kommunstyrelsen
INLEDNING

Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen behöver bokas in  i  december.

Anledningen är att beslut ska fattas om reglemente för Individnämnden som träder i

kraft  1  januari  2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

at_t boka in ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 17 december kl.18.15.

Utdragsbestyrkande

m
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Ärenden avgjorda med  stöd  av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 11 och 27 november fattat

beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbe-

slut i enlighet med Bilaga KS  2018/228/1-2.

Utdragsbestyrkande

35 (36)
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 36 (36)

SA LA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-12-05

 

§  179 Avslutning

Ordföranden tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för ett gott samar-

bete under den gänga mandatperioden och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

2:e vice ordförande Ulrika Spårebo (S) tackar även hon för den gångna mandatperi-
oden och önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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