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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Anders Wigelsbo  (C), ordförande

Sture Johansson (C)

Elisabet Pettersson (C)

Erik Hamrin  (M), förste Vice ordförande

Tomas Bergling (M)

Glenn Andersson (S)

Camilla Runerås (S)
Viktor Kärvinge (S)

Johanna Ritvadotter (V)

Magnus Edman  (SD)

Joel Liljekvist  (SD)

Per Larsson  (SBÄ) ersätter Hanna Westman  (SBÄ)
Amanda Lindblad (S) ersätter Ulrika Spårebo (S)

Anders Westin (C)

Gustaf Eriksson (C)

Mona Johansson (L)

Martin Eriksson (M)

Gunnar Larsson (M)

Magnus Holm  (KD)
B0 Kihlström (S)

Alaittin Temur (S)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Andreas Andersson  (SD)

Arne Engström  (SD)

Inger Lindström, tf ekonomichef

JuneAnn Wincent, tf kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(15)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

. Sala kommuns ekonomi—och verksamhetsstyrning

. Revidering av attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och överför-

myndare

. Utseende av firmatecknare i Sala kommun — namnändring

Glenn Andersson (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

a_tt kommunstyrelsen behandlar Socialdemokraternas förslag om extra ärende vid

sammanträdet den 10 januari  2019  angående ekonomisk information.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Glenn Anderssons (S) yr-

kande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns.

Den som stödjer Anders Wigelsbos (C) yrkande röstar ja, den som stödjer Glenn An-

derssons (S) yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 6 ja-röster: (Anders Wigelsbo  [C], Sture Johansson  [C], Eli-

sabet Pettersson  [C], Erik Hamrin  [M], Tomas Bergling [M], Per Larsson  [SBÄ] )och

7-nej röster: Amanda Lindblad  [S], Glenn Andersson  [S], Camilla Runerås  [S], Viktor

Kärvinge  [S], johanna Ritvadotter  [V], Magnus Edman  [SD], joel Liljekvist [SD]).

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

. Sala kommuns ekonomi-och verksamhetsstyrning

. Revidering av attestlista förkommunstyrelsens verksamheter och överför-

myndare

' Utseende av firmatecknare i Sala kommun  — namnändring

. Förslag angående ekonomisk information

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 2 Kommunstyrelsens öppna sammanträden  2019—2022

INLEDNING
Sedan  1999  har Sala kommun tillåtit styrelse och nämnder att få besluta hålla öppna

sammanträden enligt Kommunallagen 6 kap §  25. Medborgare och medieföreträ-

dare har därmed erhållit möjlighet till insyn i beslutsprocessen och direktbevakning

av diskussion och debatt kring olika politiska frågeställningar.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt medge att styrelse och nämnder i Sala kommun får besluta hälla öppna samman—

träden enligt Kommunallagen  6  kap.  §  25, under perioden  2019-2022,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar, under förutsättning av kommunfull-
mäktiges beslut

att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna enligt Kommunallagen 6 kap.

§ 25, under perioden  2019-2022.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt medge att styrelse och nämnder i Sala kommun får besluta hålla öppna samman-
träden enligt Kommunallagen 6 kap. § 25, under perioden  2019-2022,
dels beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

a_tt kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna enligt Kommunallagen 6 kap.

§  25, under perioden  2019-2022.

z
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Utdrag

kommunfullmäktige

bevakning
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Dnr  2018/1427

Sala kommuns ekonomi-och verksamhetsstyrning verksamhetså-
ret  2019

INLEDNIN G

Ekonomi-och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess

vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

beslut och beteende i riktning mot uppställda mål avseende resultat, effektivitet och
ekonomisk ställning.

Beredning

Reviderad Bilaga KS  2018/ 194/2, ekonomi och verksamhetsstyrning verksamhetså-

ret  2019

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-08, § 144

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa förslag till ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret

2019, i enlighet med reviderad Bilaga KS  2018/194/2.

Glenn Andersson (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

a_tt det i dokumentet för ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret

2019  ska framgå, att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges en noggrann

ekonomisk analys över kommunens aktuella ekonomi, samt en redovisning av hur

arbetet fortlöper med den ekonomiska handlingsplanen för att balansera underskot-

tet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter.

Anders Wigelsbo (C) och Elisabet Pettersson (C) yrkar

bifall till Glenn Anderssons tilläggsyrkande

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag fastställa förslag till ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret
2019, i enlighet med reviderad Bilaga KS 2018/194/2,

a_tt det i dokumentet för ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret
2019  ska framgå, att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges en noggrann

ekonomisk analys över kommunens aktuella ekonomi, samt en redovisning av hur

arbetet fortlöper med den ekonomiska handlingsplanen för att balansera underskot-

tet.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning

nämnder

$%- Utdragsbestyrkande

?

s



SALA
KOMMUN

 

§4

Justerandes sign

)

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 7(16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Dnr  2018/1619

Kommunstyrelsens delegationsordning — revidering gällande

skorstensfejarmästare

INLEDNING

Från och med den  1  november  2018  har Sala och Heby kommuner samma leveran-

tör av skorstensfejarmästare, Sala Sotningsdistrikt AB  .  Detta innebär att delegat-

ionsordningen i Heby och Sala justeras så att skorstensfejarmästaren har samma

förutsättningar när hen måste meddela föreläggande och förbud gällande brand—

skyddskontroll i båda kommunerna.

Beredning

Bilaga KS  2018/231/1, tjänsteskrivelse Räddningstjänsten

Bilaga KS  2018 /231 /2, revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Ledningsutskottets beslut  2018-12-11, § 274

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

skorstensfejarmästare i enlighet med Bilaga KS  2018/231/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

skorstensfejarmästare i enlighet med Bilaga KS  2018/ 231 /2.

Utdrag

räddningstjänsten

registrator

kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01—10

Beslut om tillförordnad kommunchef

INLEDNING

Med anledning av förändringar i den kommunala organisationen behöver tillförord—

nad kommunchef utses.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

at_t utse ]uneAnn Wincent till tillförordnad kommunchef till och med den 31 augusti

2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  utse ]uneAnn Wincent till tillförordnad kommunchef till och med den 31 augusti

2019.

Utdrag

kontor

nämnder

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Val som ska förrättas av  kommunstyrelsen

INLEDNING

Val som ska förrättas av kommunstyrelsen. Om ej annat anges ska valen avses gälla

under åren 2019-2022.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag

&  välja

la) ledamöter och ersättare  i  kommunstyrelsens ledningsutskott:

Ledamöter Ersättare

Anders Wigelsbo (C) Elisabet Pettersson (C)

Erik Hamrin (M) Hanna Westman  (SBÄ)
Sture Johansson (C) Magnus Edman  (SD)

Ulrika Spårebo (S) Camilla Runerås (S)

Glenn Andersson (S) Amanda Lindblad (S)

b) ordförande, vice ordförande samt oppositionsledare i kommunstyrelsens  led-

ningsutskott:

Ordförande

Anders Wigelsbo (C)

Vice ordförande

Erik Hamrin (M) E

Oppositionsledare

Ulrika Spårebo (S)

För ersättarnas tjänstgöring skall gälla följande:

Ersättare, som tillför samma politiska parti som den frånvarande ordinarie ledamo-

ten ska inkallas i första hand. Inom denna grupp skall ersättare inkallas i den ord-

ning de nämns i protokollet med början överst.

Finns inte ersättare enligt ovan att inkalla skall följande gälla:

Om den frånvarande ledamoten tillhör Centerpartiet inkallas ersättare i första hand

och i nämnd ordning från Moderaterna, Sala Bästa, Liberalerna och Kristdemokra—

terna och inom varje grupp i den ordning de nämns i protokollet med början överst.

Om den frånvarande ledamoten tillhör Moderaterna inkallas ersättare i första hand ,

och i nämnd ordning från Centerpartiet, Sala Bästa, Liberalerna och Kristdemokra- ;

terna och inom varje grupp i den ordning de nämns i protokollet med början överst. %

 

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

forts KS §  6

Om den frånvarande  ledamoten tillhör Salas  Bästa inkallas ersättare  i  första  hand

och  i nämnd ordning från Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemo-

kraterna  och inom varje grupp i  den ordning de nämns  i  protokollet med  början

överst.

Om den frånvarande  ledamoten tillhör Liberalerna inkallas  ersättare  i  första  hand

och  i nämnd ordning från Centerpartiet, Moderaterna, Salas  Bästa och Kristdemo-

kraterna  och inom varje grupp i den  ordning de nämns i  protokollet  med början

överst.

Om den frånvarande  ledamoten tillhör  Kristdemokraterna  inkallas  ersättare  i  första

hand  och  i  nämnd  ordning från Centerpartiet, Moderaterna, Salas  Bästa och  Libera-

lerna  och  inom  varje grupp i  den  ordning de nämns  i protokollet  med början överst.

Om den frånvarande  ledamoten tillhör något  av  Allians  för  Sala  fem partier (Center-

partiet, Moderaterna, Salas  Bästa, Liberalerna  och Kristdemokraterna) och  ingen  er-

sättare kan  inkallas  från något av dessa partier  i enlighet  med  ovan inkallas  ersät-

tare  från  Socialdemokraterna  och inom denna grupp i  den  ordning de nämns  i  proto-
kollet med början överst.

Om den frånvarande  ledamoten tillhör Socialdemokraterna inkallas  ersättare  i  den

ordning de nämns  i protokollet  med början överst.
Därefter  inkallas  ersättare från  Miljöpartiet, saknas  ersättare från  Miljöpartiet inkal-

las om så finns ersättare från Vänsterpartiet.

Saknas  ersättare för  Socialdemokraterna  och ingen ersättare från  Miljöpartiet eller

Vänsterpartiet finns att  tillgå inkallas i  tur och ordning ersättare från Centerpartiet,

Moderaterna, Sala  Bästa.  Liberalerna  och Kristdemokraterna.

Om den frånvarande  ledamoten  till Västerpartiet  inkallas  ersättare från  Socialdemo-

kraterna, i  den ordning de nämns  i protokollet  med början överst.

Anmälan av insynsplats  i  kommunstyrelsens ledningsutskott:

Mona  johansson (L)

Magnus  Holm (KD)

Ingela Kilholm  Lindström  (MP)

Maria  Arvidsson (V)

2) ledamöter och ordförande  i  kommunstyrelsens  arbetsgivardelegation:

Ledamöter

Anders Wigelsbo (C)

Erik Hamrin  (M)

Ulrika  Spårebo (S)

3?
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

forts KS §  6

Ordförande

Anders  Wigelsbo (C)

3) kommunens representant i styrelsen samt  ombud  och ombuds ersättare  i  Nedre

Dalälvens Intresseförening:

Representant:

Erik Hamrin (M)

Ombud: Ersättare:

Tomas Bergling (M) Elisabet  Pettersson (C)

4) Ombud  och ersättare  i  Intresseföreningen Dalabanans Intressenter:

Ombud: Ersättare:

Erik Hamrin (M) Alaittin Temur (S)

5) Ombud  och ersättare i Intresseföreningen Bergslaget:

Ombud: _  Ersättare:

Erik Hamrin (M) Alaittin Temur (S)

6) Ledamöter och ersättare samt ordförande i Kommunala Pensionärsrådet:

Ledamot: Ersättare:

Erik Hamrin (M) Anders Wigelsbo (C)

Camilla Runerås (S) Bo Kihlström (S)

Ordförande:

Erik Hamrin (M)

7) Ledamöter och ersättare samt ordförande i Kommunala Funktionsrättsrådet:

Ledamot: Ersättare:

Erik Hamrin (M) Anders Wigelsbo (C)

Camilla Runerås (S) Ulrika Spårebo (S)

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—01-10

forts KS § 6

Ordförande:

Erik Hamrin (M)

8) Ledamöter  i  Strategisk Regional  Beredning:

Anders Wigelsbo (C)

Ulrika Spårebo (S)

9) Ledamot  samt ersättare till Region Västmanlands samverkansgrupp för Barn

och Unga:

Ledamot: Ersättare:

Hanna Westman (SBÄ) Amanda Lindblad (S)

10) Ledamot samt ersättare till Region Västmanlands samverkansgrupp för Kul-

tur och Idrott:

Ledamot: Ersättare:

Per Larsson (SBÄ) Eva Stenberg (S)

11) Ledamot samt ersättare till Region Västmanlands samverkansgrupp för

Äldre:

Ledamot: Ersättare:

Elisabet Pettersson (C) Camilla Runerås (S)

Utdrag

Nedre Dalälvens Intresseförening

Intresseföreningen Dalabanans Intressenter

Intresseföreningen Bergslaget

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Funktionsrättsrådet

Region Västmanland

Gunilla Pettersson

Pelle Johansson

5/ Utd ra gs  bestyrka  nde
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Dnr  2019/74

Revidering av attestlista för Kommunstyrelsens verksamheter och

överförmyndare

INLEDNING

Attestlista föreslås bli reviderad enligt bifogat underlag samt att gälla fr o m 10 janu-

ari  2019.

Beredning

Bilaga KS  2019/2/1, missiv från ekonomikontoret

Bilaga KS  2019/2/2, attestlista för kommunstyrelsens verksamheter  2019

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa attestlista för kommunstyrelsens verksamheter, i enlighet med Bilaga

KS 2019/2/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa attestlista för kommunstyrelsens verksamheter, i enlighet med Bilaga

KS 2019 /2  /  2

Utdrag

ekonomikontoret;

Alan Nouri

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Utseende av firmatecknarei Sala kommun  -  namnändring

INLEDNING

I  samband med attavtal och överenskommelser tecknats mellan Sala kommun och

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

nare efterfrågas.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bemyndiga kommunalrådet Anders Wigelsbo (C) och tf kommunchef ]uneAnn

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

då kommunstyrelsens delegationsordning inte är tillämplig, var för sig teckna Sala

kommuns firma.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bemyndiga kommunalrådet Anders Wigelsbo (C) och tf kommunchef JuneAnn
Wincent 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
kommunalråd

kommunchef
kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Dnr  2019/82

Förslag angående ekonomisk information

INLEDNING

Socialdemokraterna har inkommit med förslag om att behandla ett  extra  ärende på

kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari  2019  angående ekonomisk inform-

ation.

Beredning

Bilaga KS  2019/3/1, skrivelse från Socialdemokraterna

Yrkanden

Glenn Andersson (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt vid varje sammanträde ge en noggrann ekonomisk analys över kommunens aktu-

ella ekonomi, samt

ag redovisa hur arbetet fortlöper med den ekonomiska handlingsplanen för att ba-

lansera underskottet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt vid varje sammanträde ge en noggrann ekonomisk analys över kommunens aktu-

ella ekonomi, samt

ag redovisa hur arbetet fortlöper med den ekonomiska handlingsplanen för att ba-

lansera underskottet.

Utdrag

kontor

nämnder

Utdragsbestyrkande

5



SALA
KOMMUN

 

§10

Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 11 december  2018  fattat

beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbe-

slut i enlighet med Bilaga KS  2019/1/1.

Utdragsbestyrkande
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