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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Gustaf Adolfsalen, kl.13.30—15.30

Se sidan 2

Elisabet  Pettersson [C)

Kommunstyrelsens förvaltning, måndag 11 februari kl.15.00

IW/h/OgZ/Å/V/Ä  MW/M/ Paragrafer 11-19
Mali/3  dén Wahlman

-’ I./,

Anders W' . 1s (C)

Elisabet Pettersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2019-02—07

2019-02-12 Datum för anslags nedtagande

Kommunstyrelsens förvaltning
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Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Övriga deltaga re

Justerandes  sign

GM

SAM lVlANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Anders Wigelsbo (C), ordförande

Sture Johansson (C)

Elisabet Pettersson (C)

Tomas Bergling (M)

Hanna  Westman  (SBÄ)
Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Camilla Runerås (S)

Viktor Kärvinge (S)

Johanna Ritvadotter (V)

Magnus Edman  (SD)

Joel Liljekvist  (SD)

Martin Eriksson (M) ersätter Erik Hamrin (M)

Mona Johansson (L)

Gunnar Larsson (M)

Per Larsson  (SBÄ)
Magnus Holm  (KD)

Amanda Lindblad (S)

Bo Kihlström (S)
Alaittin Temur (S)

Ingela Kilholm Lindström  (MP) kl.13.30-15.00, § 1

Andreas Andersson (SD)

Arne Engström  (SD)

JuneAnn Wincent, tf kommunchef

Per Ström, vård-och omsorgschef

Henric Sjöblom, tfbarn—och utbildningschef

Roger Nilsson, kultur-och fritidschef

Anton Sjöberg, verksamhetsutvecklare

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

CW

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-07

0  .. l

Innehallsforteckmng

§ 11 Ordningsfråga .................................................................................................................................................... 4

§ 12 Redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans ............................................................. 5

§ 13 Tillägg till exploateringsavtal med Region Västmanland angående nya lasarettet i Sala ................................... 6

§ 14 Utställning av remiss Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiö Kommunalförbund.7

§ 15 Begäran om investeringsmedel för inköp av bland annat skyddskläder, kängor, pumpar till Räddningstjänst—

en .......................................................................................................................................................................  8

§  16 Bemyndigande att teckna firma ........................................................................................................................ 9

§ 17 Principbeslut för feriearbete ........................................................................................................................... 11

§ 18 Rapportering av frågor angående genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram  2018  ...... 12

§ 19 Ärenden avgjorda med stöd av delegation ...................................................................................................... 13

Utdragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 4(13)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

. Tillägg till exploateringsavtal med Region Västmanland angående nya lasa-

retteti Sala

. Informationsärende  — kommunens rapportering angående genomförda åt—

gärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram  2018

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

Utdragsbestyrkande
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Tf kommunchef
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Justerandes sign
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Dnr  2018/1025

Redovisning av  åtgärder  för att få den kommunala budgeten i ba-

lans

INLEDNING

På Kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari  2019, §  9, beslutades att vid

varje sammanträde med kommunstyrelsen ska en noggrann ekonomisk analys över

kommunens aktuella situation redovisas samt hur arbetet med den ekonomiska

handlingsplanen för att balansera kommunens underskott fortlöper.

Beredning

T—f—ekenem—iehef IuneAnn Wincent, vård-och omsorgschef Per Ström, tf barn-och ut—

bildningschef Henric Sjöblom samt kultur-och fritidschef Roger Nilsson föredrar

ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till tf kommunchefen att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att få kom-

munens ekonomi i balans,

a_tt uppmana nämnderna att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att nämndernas

ekonomi i balans, samt

a_tt uppdra till kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, tills

dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för att

få kommunens ekonomi i balans.

Elisabet Pettersson (C), Tomas Berling (M), Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till

Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till tf kommunchefen att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att få kom-

munens ekonomi i balans,

a_tt uppmana nämnderna att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att nämndernas

ekonomi i balans, samt

a_tt uppdra till kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, tills

dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för att

få kommunens ekonomi i balans.

Socialdemokraterna återkommer med förslag.

Utdrag

kontor

nämnder

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(13)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Dnr  2018/425

Tillägg till exploateringsavtal med Region Västmanland angående

nya lasarettet i Sala

INLEDNING

Exploateringsavtal finns mellan Sala kommun och Region Västmanland. Efter att ex—

ploateringsavtalet antagits har det uppkommit behov av att göra en justering gäl-

lande vem som utför respektive betalar entreprenaden. Ett tillägg till exploaterings— g

avtalet har därför upprättats. .

Beredning

Bilaga KS  2018  /  39 /3, Missiv  — tillägg till exploateringsavtal med Region Västman-

land angående nya lasarettet i Sala

Bilaga KS  2018/39/1, exploateringsavtal

Bilaga KS 2018/ 39/4, tillägg till exploateringsavtal

Ärendet föredras av verksamhetsutvecklare Anton Sjöberg.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar  '

a_tt godkänna tillägg till exploateringsavtal i enlighet med Bilaga KS  2018/ 39 /4, samt

a_tt tillägg till exploateringsavtal undertecknas av chef för Samhällsbyggnadskon—

toret.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna tillägg till exploateringsavtal i enlighet med Bilaga KS 2018/39/4, samt

a_tt tillägg till exploateringsavtal undertecknas av chef för Samhällsbyggnadskon-

toret.
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Utdrag

kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 7(13)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Dnr  2018/1315

Utställning av remiss Avfallsplan  2020-2030  och Renhållningsfö-

reskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund

INLEDNING

Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för med-

lemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen kring avfallshantering i

enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap. Miljöbal-

ken. Som en del i  detta  har VafabMiljö tagit fram förslag till ny renhållningsordning.

Renhållningsordningen  består  av avfallsplan och renhållningsföreskrifter.

Beredning

Bilaga KS  2019/6/1, Missiv  — Beslutsärende och  remiss  av Avfallsplan  2020-2030

och renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund

Bilaga KS  2019/6/2, Förslag Avfallsplan  2020—2030

Bilaga KS  2019 /6/3, Föreskrifter för avfallshantering

Ledningsutskottets beslut  2019-01-23, § 2

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ställa ut förslag till Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för

VafabMiljö Kommunalförbund i minst fyra veckor under tidsperioden januari till

april  2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

gm ställa ut förslag till Avfallsplan 202  0-2030  och Renhållningsföreskrifter för

VafabMiljö Kommunalförbund  i  minst fyra veckor under tidsperioden januari till

april  2019.

Utdrag

VafabMiljö Kommunalförbund

samhällsbyggnadskontoret, Anders Almroth

{fl Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—02-07

Dnr  2019/95

Begäran om investeringsmedel för inköp av bland annat skydds—

kläder, kängor, pumpar till Räddningstjänsten

INLEDNING

Räddningstjänsten Sala-Heby har efter sommarens skogsbränder och storövningen

Brand i trähusbebyggelse, gjort utvärderingar och kommit fram till att inför kom-

mande sommarsäsong behöver investeringar göras. Det gäller inköp av brand-

skyddsutrustning för individ och diverse utrustning

Beredning

Bilaga KS  2019/ 7/ 1, begäran om investeringsmedel från Räddningstjänsten

Bilaga KS  2019 /7/ 2, begäran om investeringsmedel från Räddningstjänsten, fördel-

ning på investeringar och driftkostnader

Ledningsutskottets beslut  2019-01-23, § 3

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå  2.400.000  kronor i investeringsmedel till inköp av utrustning enligt för-

teckning i Bilagor KS  2019/7/1-2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå  2.400.000  kronor i investeringsmedel till inköp av utrustning enligt för-

teckning i Bilagor KS  2019/7/1-2.

Utdrag

ekonomikontoret, Alan Nouri

räddningstjänsten

6 Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(13>
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Dnr  2018/721

Bemyndigande att teckna firma

INLEDNING

Med anledning av personal förändringar på ekonomikontoret föreslås ett nytt beslut

fattas avseende bemyndigande att teckna firma för ekonomiska transaktioner. Ären—

det behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den  5  december  2018, §  172,

och återremitteras.

Beredning

Bilaga KS  2018 /220  /  1, missiv från ekonomikontoret  — bemyndigande att teckna

firma

Bilaga KS  2018/220/ 2, reviderat missiv från ekonomikontoret  — bemyndigande att

teckna firma

Ledningsutskottets beslut  2018-11-27, §  264

Kommunstyrelsens beslut  2018-12-05, § 172

Ledningsutskottets beslut  2019-01-23, §  7

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 18 oktober  2018, 5129, be-

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

firma för ekonomiska transaktioner enligt gällande delegationsordningar:

Inger Lindström tf ekonomichef

Anna Cedervång controller

Inger Dellbeck ekonomihandläggare

Ulrica Österberg ekonomihandläggare

Malin Boman ekonom

Sofia Högerberg verksamhetscontroller

,  Daniel Ahlin verksamhetscontroller

Alan Nouri verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl verksamhetscontroller

Niclas Karlsson verksamhetscontroller

Mikaela Jaredal verksamhetscontroller

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 18 oktober  2018, 5129, be-

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

firma för ekonomiska transaktioner enligt gällande delegationsordningar:

Inger Lindström tf ekonomichef

Anna Cedervång controller

Inger Dellbeck ekonomihandläggare

Ulrica Österberg ekonomihandläggare

Malin Boman ekonom

Utdragsbestyrkande
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forts  §  16

Sofia  Högerberg

Daniel Ahlin

Alan Nouri

Mathias Goldkuhl

Niclas Karlsson

Mikaela ]aredal

Reservation

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (5), Camilla Runerås (5), Viktor Kärvinge (S) re-

serverar sig mot beslutet.

Utdrag

ekonomikontoret

Justerandes sign

OW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—02-07

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

Utdragsbestyrkande

10  (13)
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-02-07

Dnr  2019/10

§  17 Principbeslut för feriearbete

INLEDNING

Sala kommun erbjuder under alla lov, feriearbete till elever som går 1:a eller 2:a året

på gymnasiet och som är folkbokförda i kommunen. Syftet är att ge ungdomarna ar-

betslivserfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta inom kommunal verksamhet.

Beredning

Ledningsutskottets beslut  2019-01-30, § 12

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att fortsatt erbjuda feriearbete.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag fortsatt erbjuda feriearbete.

Utdrag

kontor

nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

\

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02—07

Dnr  2019/215

Rapportering av frågor angående genomförda åtgärder i Vatten-

myndigheternas åtgärdsprogram  2018

INLEDNING

Sverige är indelat i fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje område är utsedd

till vattenmyndighet. I slutet av varje sexårscykel fastställer vattendelegationen i di-

striktet åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Åtgärdspro-

grammet riktar sig till myndigheter och kommuner som i sin tur ska omsätta deti

sina beslut och verksamhet. Kommunerna rapporterar årligen genomförda åtgärder.

Beredning

2019/19/1, förslag rapportering av frågor till kommunerna av genomförda åtgärder

i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna rapportering av frågor, med redaktionell ändring, angående genom-

förda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, i enlighet med Bilaga KS

2 019 /19/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna rapportering av frågor, med redaktionell ändring, angående genom-

förda ätgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, i enlighet med Bilaga KS

2019/19/1.

Utdrag

miljöstrateg, Linn Hemlin

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Ärenden avgjorda med  stöd  av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 23 januari och 30 januari

2019  fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade de—

legationsbeslut i enlighet med Bilaga KS  2019/13/1.

Utdragsbestyrkande
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