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Elisabet Pettersson (C) § 35-§ 65

Erik  Hamrin (M)

Tomas Bergling (M)
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!
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 SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-04-04

 

§ 35 Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

. Ändrat datum för kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2019

0  Val till Företagarcentrum ekonomisk förenings årsstämma

. Reviderat reglemente och samverkansavtal för Gemensamma Hjälpmedels-

nämnden

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 5 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

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

Tf kommunchefjuneAnn Wincent, tfskolchef Henric Sjöblom och verksamhetscon-

troller Fredrik Rådberg 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 tf 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.

Ulrika Spårebo (S] yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

a_tt vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrel-

sen.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag uppdra till tf kommunchefen att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att få kom—

munens ekonomi i balans,

fit uppmana nämnderna att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att nämndernas

ekonomi ibalans,

a_tt uppdra till tf 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, samt

a_tt vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrel—

sen.

Utdrag

kontor

nämnder

nu W
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Information angående avgiftsfri kollektivtrafik

INLEDNING

Kommunfullmäktige i Sala beslutade i november  2017  om att införa avgiftsfri kol-

lektivtrafik på försök under perioden  1  april  2018  till och med 31 mars  2021  på tä—

torts och Iandsbygdstrafik inom kommunen.

Vid dagens sammanträde ges en redovisning av utfallet ett år efter införandet.

Beredning

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet samt presenterar sin efterträ—

dare Johan Duse.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

//\ Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr 2019/297

Yttrande över förslag till gemensam Renhållningsförordning för
VafabMiljö Kommunalförbund

INLEDNING

VafablVliljö kommunalförbund har tagit fram ett förslag till ny regional Renhållnings-

ordning bestående av avfallsplan och föreskrifter.

Beredning

Bilaga KS 2019/70/1, missiv  — remiss gällande samråd och utställning av renhåll—

ningsordning

Bilaga KS 2019/70/2, Sala  kommuns yttrande

Bilaga KS 2019/70/3, förslag till Avfallsplan 2020-2030

Miljöstrateg Linn Hemlin föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till VafabMiljö Kommunalförbund avge yttrande över förslag till gemensam Ren-

hållningsförordning, i enlighet med Bilaga KS 2019/70/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt till VafablVliljö Kommunalförbund avge yttrande över remiss förslag Avfallstaxa

2020, i enlighet med Bilaga KS 2019/70/2.

Utdrag

VafabMiljö Kommunalförbund

Samhällsbyggnadskontoret, Linn Hemlin

Utdragsbestyrkande

fx
Ugly fl
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(45)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr 2019/452

Kommunstyrelsens delegationsordning — ändring

INLEDNING

Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen, 2016-01-20, delegeras beslut om

skolskjuts till handläggare. För att kunna säkerställa att beslut om skolskjuts kan

fattas även då handläggare är frånvarande bör delegationsordningen även omfatta

Transportstrateg samt enhetschef, Plan—och utvecklingsenheten.

Beredning

Bilaga KS  2019/66/1, Missiv — förslag ändring till i kommunstyrelsens delegations-

ordning avseende delegat för handläggning av skolskjuts

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_t_t anta förslag till ändring av kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med

Bilaga KS  2019/66/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

_ELE anta förslag till ändring av kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med

Bilaga KS  2019/66/1.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,

Plan-och utveckling

Kommunjuristen

Utdragsbestyrkande

/'l
lW  7?”
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9‘45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr2019/452

Kommunstyrelsens delegationsordning -  komplettering

INLEDNING

Kommunstyrelsens delegationsordning saknar delegation avseende Lag

(1991:1110) om kommunstyrelsens skyldighet att svara för vissa elevresor. Därför

föreslås att kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras.

Beredning

Bilaga KS  2019/67/1, Missiv  -  förslag till komplettering i kommunstyrelsens dele—

gationsordning avseende delegat gällande Lag (119121110) om kommunernas skyl-

dighet att svara för vissa elevresor

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning i enlig-

het med Bilaga KS  2019/67/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning i enlig-

het med Bilaga KS  2019/67/1.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,

Plan-och utveckling

Kommunjuristen

Utdragsbestyrkande

Oily 7.7772
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2019/74

Revidering av attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och

överförmyndare

INLEDNING

Kommunstyrelsens attestlista föreslås att revideras.

Beredning

Bilaga KS  2019/68/1, missiv  — revidering av attestlista

Bilaga KS  2019/68/2, attestlista  för kommunstyrelsens verksamheter och överför-

myndare  ,  gäller fr  0 m 2019-04—04

Yrkanden

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare, i en—

lighet med Bilaga KS  2019/68/2, utifrån redaktionella ändringar.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare, i en-

lighet med Bilaga KS  2019/68/2, utifrån redaktionella ändringar.

Utdrag

Ekonomikontoret, Alan Nouri

_. Utdragsbestyrka nde

[
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Justerandes sign

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 11(45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—04-04

Dnr 2019/363

Strategiskt  förvärv  av fastigheten Sågen 1

INLEDNING

Plan- och utvecklingsenheten har enligt verksamhetsplan för åren 2019-2021 för av-

sikt att genomföra strategiska markförvårv på Norrmalm för att kunna ha en bered-

skap för att uppfylla behovet för framtida bostadsförsörjning i Sala kommun. Plane-

ringen för Norrmalm har i sin tur stor strategisk betydelse för att motivera Trafik-

verkets genomförande av planskild korsning och bangårdsombyggnad vid Sala Rese-

centrum.

Som ett led i stadsomvandlingen av Norrmalm anhåller Plan- och utvecklingsen-

heten om inköp av fastigheten Sala Sågen 1 till ett pris av 9 500 000 kronor enligt

värdeutlåtandet, gjort av Värderingsinstitut Norra AB, se bilaga KS 2019/36/2.

Säljaren av fastigheten Sala Sågen 1, MaHå Konsult och Förvaltning AB, friskriver sig

från eventuella framtida marksaneringskostnader och därmed övertar Sala kommun

ansvaret för dessa.

Beredning

Bilaga KS 2019/36/1, Missiv —Beslut om förvärv av fastigheten Sala Sågen 1

Bilaga KS 2019/36/2, Värdeutlåtande avseende fastigheten Sala Sågen 1, Värde-

ringsinstitutet Norra AB

Ledningsutskottets beslut 2019—03—20, §  46

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta avtal med MaHå Konsult

och Förvaltning AB om förvärv av fastigheten Sala Sågen 1, för en köpeskilling om

9 500 000 kronor, samt

att köpeavtal får undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

Magnus Edman (SD) yrkar

avslag till ledningsutskottets förslag

Erik Hamrin (M) och Hanna Westman (SBA) yrkar bifall ledningsutskottets förslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Magnus Edmans

(SD) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Utdragsbestyrkande

”Ml/ -
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V  SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-04-04

 

forts  §  42

BESLUT

Kommunstyrelsen  hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att  upprätta  avtal med MaHå Konsult

och Förvaltning AB om förvärvav fastigheten Sala Sågen 1, för en köpeskilling om

9  500 000 kronor, samt

a_tt köpeavtal får undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

Reservationer

Magnus Edman (SD) och  Andreas  Andersson (SD) reserverar sig till förmån för

Magnus Edmans yrkande.

Utdrag

Kommunfullm'aktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

.—‘ l 4/—
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr 2019/348

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från och med
2015-01-01

INLEDNING

En dokumenthanteringsplan ska vara  fastställd  för att kunna lämna handlingar till

kommunarkivet och/eller gallra handlingar  i  enlighet med "Riktlinjer för hantering

av arkiv".  I  dagsläget finns ingen gällande dokumenthanteringsplan för kommunsty-

relsen och dess verksamheter, den upphörde att gälla 2014-12-31.

Framtaget förslag på dokumenthanteringsplan förslås gälla från och med 2015-01-

01 och innefatta Ekonomikontor, Personalkontor, Medborgarkontor, Samhällsbygg-

nadskontor, Räddningstjänst, Näringslivskontor (2017-04-01) och Kontoret för Håll-

bar tillväxt (2019—01—01).

Kommunstyrelsens tidigare utskott Kultur- och fritidsutskottet och Samhällsbygg-

nadsutskottet upphörde 2014—12-31 och är därför inte upptagna i denna doku—

menthanteringsplan.

Beredning

Bilaga KS 2019/37/1, Missiv - Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från

och med 2015-01-01

Bilaga KS 2019/37/2, Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från och med

2015-01—01

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 47

Yrkande

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från och med 2015-01—

01, i enlighet med Bilaga KS 2019/37/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från och med 2015—01-

01, i enlighet med Bilaga KS 2019/37/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen förvaltning,

administrativa enheten

RN Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (45)

KOMM UNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr2019/382

Förslag från  Vård- och omsorgsnämnden  — intäktsökning, service-

insatser, förslag avgifter

INLEDNING

Hemtjänst delas in i två kategorier: serviceinsatser och omvårdnad. Serviceinsatser

utförs i första hand av de servicebolag som tecknat avtal med Sala kommun enligt

LOV (Lagen om valfrihetssystem). Vård- och omsorgsnämnden beslutade  2019—03-

05  §  31 att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV företagen

debiterar Vård— och Omsorg.

Beredning

Bilaga KS 2019/38/1, VON  §  31, Intäktsökning serviceinsatser, förslag avgifter,

2019-03—05

Bilaga KS 2019/38/2, Tjänsteskrivelse  -  Förslag avgifter serviceinsatser

Ledningsutskottets beslut  2019—03-20, §  48

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV-företa—

gen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, i enlighet med förslag i Bilaga KS

2019  /  3  8/ 2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt avgiften för serviceinsatser höjs till samma summa per timme som LOV—företa-

gen debiterar vård och omsorg enligt taxa tätort, i enlighet med förslag i Bilaga KS

2019/38/2, samt

a_tt  den nya taxan ska börja gälla from  1  juni  2019.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

7777
&



SALA
KOMMUN

 

§45

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr2019/370

Verksamhetsplaner  2019-2021  för kommunstyrelsens verksam—
heter  och överförmyndare

Beredning

Bilaga KS  2019/59/1, Verksamhetsplan  2019—2021 -  Kommunchef

Bilaga KS  2019/59/2, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Medborgarkontoret

Bilaga KS  2019/59/3, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Personalkontoret

Bilaga KS  2019/59/4, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Ekonomikontoret

Bilaga KS  2019/59/5, Verksamhetsplan  2019—2021 -  Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/59/6, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Bygg- och miljökontoret

Bilaga KS  2019/59/7, Verksamhetsplan  2019—2021 -  Näringslivskontoret

Bilaga KS  2019/59/8, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Kontoret för hållbar tillväxt

Bilaga KS  2019/59/9, Verksamhetsplan  2019-2021  — Räddningstjänsten

Bilaga KS  2019/59/10, Verksamhetsplan  2019-2021 -  Överförmyndare

Bilaga KS  2019/59/11, Intern kontrollplan  2019 -  Kommunstyrelsens verksamheter

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  49.

Yrkande

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna verksamhetsplaner för  2019—2021  för kommunstyrelsens verksam-

heter i enlighet med Bilagor KS  2019/59/1-9,

a_tt godkänna verksamhetsplan  2019-2021  för överförmyndare i enlighet med Bilaga

KS  2019/59/10, samt

a_tt anta intern kontrollplan  2019  för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet

med Bilaga KS  2019/59/11.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna verksamhetsplaner för  2019-2021  för kommunstyrelsens verksam-

heter i enlighet med Bilagor KS  2019/59/1-9,

a_tt godkänna verksamhetsplan  2019-2021  för överförmyndare i enlighet med Bilaga

KS  2019/59/10  samt

a_tt anta intern kontrollplan  2019  för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet

med Bilaga KS  2019/59/11.

Utdrag

Kommunstyrelsens förvaltning,

Kommunchef Kontoret för hållbar tillväxt

Medborgarkontor Räddningstjänsten

Ekonomikontor Överförmyndare

Personalkontor

Samhällsbyggnadskontoret

Bygg- och miljökontoret

Näringslivskontoret

(ti/' 7771
Utdragsbestyrka nde
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (45)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2018/252

Motion om att  erbjuda  fria bad till kommunalanställda

INLEDNING

Motionen är  väckt  av Kristina Nyberg (S] den 16 februari  2018  och handlar om att

erbjuda minst 30 fria bad per år i kommunens simhall, utöver befintligt friskvårdsbi—

drag.

Beredning

Bilaga KS  2019/39/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/39/2, Yttrande från personalkontoret

Bilaga KS  2019/39/3, Yttrande från kultur— och fritid

Bilaga KS  2019/39/4, Motion från Kristina Nyberg (S)

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  50

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmåktige beslutar

a_tt avslå motionen.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmåktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos

(S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmåktige beslutar

tt avslå motionen.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (5), Camilla Runerås (S) och Viktor Kårvinge

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

Utdrag

Kommunfullmåktige

Utdragsbestyrkande

CWJ 7.7?
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Justerandes  sign

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 17 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—04-04

Dnr  2018/163

Motion om hantering av installation av äldre kaminer och spisar

INLEDNING

Motionen är  väckt  den 21 januari  2018  av Viktor Kärvinge (S) och handlar om han—

tering av installation av äldre kaminer och spisar.

Beredning

Bilaga KS  2019/40/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/40/2, Yttrande från bygg- och miljökontoret

Bilaga KS  2019/40/3, Motion från Viktor Kärvinge (S)

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  51

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar,

a_tt anse motionen besvarad.

Viktor Kärvinge (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Viktor Kärvin-

ges (S) yrkande och finner Viktor Kärvinges (S) yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

6W "???
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr 2018/295

Motion  om  införande  av separat mentorskap

INLEDNING

Motionen väcktes den 26 februari 2018 av Amanda Lindblad (S) och  handlar  om att

kommunstyrelsen får  i  uppdrag att utreda möjligheten att införa separat mentor-

skap på skolor i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS 2019/41/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2019/41/2, Beslut från skolnämnden, § 34 2018-05-16

Bilaga KS 2019/41/3, Missiv  från barn och utbildning

Bilaga KS 2019/41/4, Motion från Amanda Lindblad (S)

Ledningsutskottets beslut 2019-03—20, § 52

Yrkande

Anders  Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige 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 ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos

(S) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

a_tt anse motionen besvarad.

Reservation

Ulrika Spårebo  (S), Glenn Andersson  (S), Camilla Runerås (S) och Viktor Kärvinge

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

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

CWJ 77/
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2018/290

Motion  om att införa vegonorm i Sala kommun

INLEDNING

Motionen  väcktes  den 26  februari 2018  av Johanna Ritvadotter [V) och Maria Ar-

vidsson (V) och handlar om att införa vegonorm i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS 2019/42/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/42/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2019/42/3, Motion från Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson (V)

Ledningsutskottets beslut  2019-03—20, §  53

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Johanna Ritva-

dotters (V) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt avslå motionen.

Reservation

Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr 2018/143

Motion  om att inrätta ett polismuseum

INLEDNING

Motionen väcktes den 26 februari 2018 av  Kristina  Nyberg (S) och handlar om att

inrätta ett polismuseum.

Beredning

Bilaga KS 2019/43/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2019/43/2, Yttrande från kultur och fritid

Bilaga KS 2019/43/3, Motion  från Kristina Nyberg (S)

Ledningsutskottets beslut 2019—03-20, §  54

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten för ett polismuseum i Sala i

samverkan med Polismyndigheten.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten för ett polismuseum i Sala i

samverkan med Polismyndigheten.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

ali/' 777
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr2018/271

Motion om att Sala kommun ska påskpynta fjäderfritt

INLEDNING

Motionen väcktes  den 26 februari  2018  av  Johanna  Ritvadotter (V) och handlar om

att Sala kommun ska påskpynta fjäderfritt.

Beredning

Bilaga KS  2019/44/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/44/2, Yttrande från bygg- och miljökontoret

Bilaga KS 2019/44/3, Motion från Johanna Ritvadotter (V)

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  55

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka nde

(w 7.7a
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Justerandes  sign

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 22 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2018/270

Motion om att  inrätta  ett  konstråd  i  Sala  kommun

INLEDNING

Motionen  väcktes  den 26 februari  2018  av Kristina Nyberg (S) och Per-Olov  Rapp

(S) och handlar om att inrätta ett konstråd i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/45/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2019/45/2, Yttrande från Kultur och Fritid

Bilaga KS 2019/45/3, Motion från Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp (S)

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, §  56

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla två av motionens att-satser enligt följande,

a_tt ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett konstprogram för konstnärlig ge-

staltning i det offentliga rummet, samt

a_tt inrätta ett konstråd med konstnärlig sakkunskap för konstnärlig bedömning av

inkomna intresseanmälningar.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Propositionsordning

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

yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer led-

ningsutskottets förslag röstar ja, den som stödjer Ulrika Spårebos (S) yrkande röstar

nej.

Vid omröstningen avges  8  ja-röster (Anders Wigelsbo [C], Sture Johansson  [C], Elisa-

bet Pettersson [C], Erik Hamrin [M], Tomas Bergling [M], Hanna Westman [SBA],

Magnus Edman [SD], Andreas Andersson [SD] och  5  nej-röster Ulrika Spårebo [S],

Glenn Andersson [5], Camilla Runerås [S], Viktor Kärvinge [S], johanna Ritvadotter

[VD-

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

CW W?
Utdragsbestyrkande



SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 23 (45)

'  SA LA KOMMUNSTYRELSEN

KOM MUN Sammanträdesdatum

2019-04—04

 

Forts § 52

Reservation

Ulrika  Spårebo (S), Glenn  Andersson (8), Camilla Runerås (S) och Viktor Kärvinge

(S) och Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till  förmån för Ulrika Spårebos yr-

kande.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

av W/
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr2017/1080

Motion om djurcirkus

INLEDNING

Motionen  väcktes  den 28  augusti 2018  av Erik Åberg (MP) och Ingela Kilbolm Lind-

ström (MP) och handlar om djurcirkus.

Beredning

Bilaga KS  2019/46/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/46/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/46/3, Motion från Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström

(MP)

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  57

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullm'aktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka  nde

OW 727’
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr 2017/1068

Motion  om att utreda förutsättningarna för  kommunen eller  an—

nan aktör att starta företagshotell för våra företagare  i kommunen

INLEDNING

Motionen väcktes den 28 augusti 2017 av Ulrika Spärebo (S) och handlar om att ut-

reda förutsättningarna för kommunen eller annan aktör att starta företagshotell för

våra företagare  i kommunen.

Beredning

Bilaga KS 2019/47/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2019/47/2, Yttrande från näringslivskontoret

Bilaga KS 2019/47/3, Motion  från Ulrika Spårebo (S)

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, §  58

Yrkande

Anders Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att  kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Ulrika Spärebo (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla motionen

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos

(S) yrkande och finner Ulrika Spårebos yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät bifalla motionen

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

CM ‘m
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (45)

KOMM U NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2017/1488

Medborgarförslag om att skylta upp Salas äldre historia, ordna
med utställningar samt att skriva om dem i turistinformationen
samt på hemsidan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 26 februari  2018  från Sala-Heby vikingavånner och

handlar om att om att skylta upp Salas äldre historia, ordna med utställningar samt

att skriva om dem i turistinformationen samt på hemsidan.

Beredning

Bilaga KS 2019/48/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/48/2, Yttrande från kultur och fritid

Bilaga KS  2019/48/3, Bilaga till medborgarförslag från Sala-Heby vikingavänner

Bilaga KS  2019/48/4, Medborgarförslag från Sala-Heby vikingavånner

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  59

Yrkande

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmåktige beslutar

ag anse medborgarförslaget besvarad, samt

a_tt uppdra till kultur- och fritidskontoret att, i samverkan med Information Sala, se

över hur den digitala informationen om de fornminnen som finns i kommunen kan

synliggöras.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullm'aktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarad, samt

a_tt uppdra till kultur- och fritidskontoret att, i samverkan med Information Sala, se

över hur den digitala informationen om de fornminnen som finns i kommunen kan

synliggöras.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

l

D‘/‘
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2017/1082

Medborgarförslag om övergångsställe vid korsningen Rådmansga-
tan  — Kungsgatan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 27 augusti  2017  från Björn Berntzon och handlar om

övergångsställe vid korsningen Rådmansgatan  — Kungsgatan.

Beredning

Bilaga KS  2019/49/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/49/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/49/3, Medborgarförslag från Björn Berntzon

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  60

Yrkande

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag avslå medborgarförslaget.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04—04

Dnr  2017/1564

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 26 februari  2018  från Elin och handlar om förbud

mot fyrverkerier.

Beredning

Bilaga KS 2019/50/1, Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier från

kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2019/50/2, Yttrande från bygg- och miljökontoret

Bilaga KS  2019/50/3, Medborgarförslag från Elin

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  61

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

ag anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullm'aktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

du få;
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2018/94

Medborgarförslag om avstängning av smitvägen Aguéligatan mel-
lan Gruvgatan  — Drottninggatan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 12 januari  2018  från förslagsställaren och handlar

om avstängning av smitvägen Aguéligatan mellan Gruvgatan —Drottninggatan.

Beredning

Bilaga KS  2019/51/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2019/51/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/51/3, Medborgarförslag

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  62

Yrkande

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

Utdrag

Kommunfullmäktige

! Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr2017/1535

Medborgarförslag om  ökad  belysning vid korsningen Silvermynts-
gatan — Berggatan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 26 februari  2018  från Pierre lnelöv och handlar om

att öka belysningen vid korsningen Silvermyntsgatan  — Berggatan

Beredning

Bilaga KS  2019/52/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/52/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/52/3, Medborgarförslag från Pierre lnelöv

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  63

Yrkande

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmåktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Ulrika Spårebo  (S), Glenn Andersson [S) och Andreas Andersson  [SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget.

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos

(S) med fleras yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer led-

ningsutskottets förslag röstar ja, den som stödjer Ulrika Spårebos (S] med fleras yr—

kande, röstar nej.

Vid omröstningen avges 6 ja—röster (Anders Wigelsbo  [C], Sture johansson  [C],  Elisa-

bet Pettersson  [C], Erik Hamrin  [M], Tomas Bergling [M], Hanna Westman [SBA], och

6 nej-röster Ulrika Spårebo  [S], Glenn Andersson  [S], Camilla Runerås  [S], Viktor

Kärvinge  [S], Magnus Edman  [SD], Andreas Andersson  [SD].  johanna Ritvadotter [V]

avstår). Ordförande fäller utslagsröst.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdragsbestyrkande

GM '77)
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019—04-04

 

forts §  59

Reservation

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

Magnus Edman  (SD) och Andreas Andersson  (SD) reserverar sig till förmån för Ul-

rika Spårebos med fleras yrkande.

Utdrag

Komlmlnfulhnäktige

Justerandes  sign _ Utdragsbestyrkande

CCU] ”774)
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§60

Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2017/1534

Medborgarförslag om rondell Vid Silvermyntsgatan- Berggatan

INLEDNING

Medborgarförslaget inkom den 26 februari  2018  från Pierre lnelöv och handlar om

rondell i korsningen Silvermyntsgatan — Bergsgatan.

Beredning

Bilaga KS  2019/53/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS  2019/53/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/53/3, Medborgarförslag från Pierre lnelöv

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, § 64

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

&bifalla medborgarförslaget.

Hanna Westman (SBA) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullm'aktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
/

"7,72



" SALA
KOMMUN

 

§61

Justerandes  sign

SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 33 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—04-04

Dnr  2019/302

Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap 33 §, skall motioner beredas så, att fullmäktige kan

fatta beslut inom ett är från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslu-

tas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas

till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare

handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS 2019/54/1, Missiv  — Redovisning av motioner som inte behandlats inom

ett är

Bilaga KS  2019/54/2, Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett är

Ledningsutskottets beslut  2019—03—20, §  65

Yrkande

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
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (45)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2019/301

Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk-

tige kan fatta beslut inom ett är från det att medborgarförslaget väcktes. Om bered—
ning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid be—

redningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva

medborgarförslaget från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS  2019/55/1, Missiv — Redovisning av medborgarförslag som inte behand-
lats inom ett år

Bilaga KS  2019/55/2, Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom

ett år

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  66

Yrkande

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

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

@/ W?»
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr2019/303

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medbor—
garförslag

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade, KF§ 10, 2009-01-29  att bifalla motion om redovis-

ning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionärerna fö-

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

borgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts.

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning.

Beredning

Bilaga KS 2019/56/1, Missiv  -  Redovisning av verkställandet av bifallna motioner

och medborgarförslag

Bilaga KS  2019/56/2, Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och med-

borgarförslag

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  67

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

fig godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&& godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

l “777I'
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Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2018/964

Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om stöd till verk—

samhetsår  2019

INLEDNING

Brottsofferjouren Västmanland ska ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade i kom-

muninnevånare, dess anhöriga och vittnet och ge dem vägledning i rättsprocessen.

Föreningen omfattar samtliga tio av länets kommuner, detta stöd avser att gagna

Sala kommuns kommuninnevånare.

Brottsofferjouren Västmanland har sökt ekonomiskt bidrag med 6 kronor/capita

(kommuninvånare) för  2019  för sin verksamhet.

Beredning

Bilaga KS  2019/57/1, Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om stöd till

verksamhetsår  2019

Bilaga KS  2019/57/2, Reviderad ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om

stöd till verksamhetsår  2019

Ledningsutskottets beslut  2019-03—20, §  68

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 135 234 kronor för verksamhetsår  2019  till Brottsofferjouren Västman-

land, i enlighet med Bilaga KS  2019/57/2  att tas ur eget förfogande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 135 234 kronor för verksamhetsår  2019  till Brottsofferjouren Västman-

land, i enlighet med Bilaga KS  2019/57/2  att tas ur eget förfogande.

Utdrag

Brottsofferjouren Västmanland

Ekonomikontoret,

Alan Nouri

Utdragsbestyrkande

662/ ‘7’?
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Justerandes sign

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 37(45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr 2019/346

Ansökan  om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges
sammanträden

INLEDNING

Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden in-
kom den 5 mars 2019 från Radio Sala.

Radio Sala ansöker om bidrag på 10 000 kr per år under perioden 2018-2020.

Beredning

Bilaga KS 2019/58/1, Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäkti-
ges sammanträden

Ledningsutskottets beslut 2019-03—20, §  69

Yrkande

Anders  Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt bevilja 10 000 kronor för år 2019 till Radio Sala, att tas ur eget förfogande.

Glenn Andersson (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg

a_tt uppdra till Demokratiberedningen och kommunfullmäktiges presidium att göra
en utredning av webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till Glenn Anderssons [S) tilläggsyrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag bevilja 10 000 kronor för år 2019 till Radio Sala, att tas ur eget förfogande, samt
a_tt uppdra till Demokratiberedningen och kommunfullmäktiges presidium att göra
en utredning av webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden.

Utdrag

Radio Sala

Ekonomikontoret,

Alan Nouri

Demokratiberedningen

Kommunfullmäktiges presidium

_  _ Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 38 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2 019/394

Bokflut2018

Beredning

Bilaga KS 2019/64/1, Årsredovisning 2018  — Sala kommun

Bilaga KS  2019/64/2, Indikatorsammanställning 2018

Bilaga KS 2019/64/3, Begäran om tilläggsanslag investeringar från  2018  till  2019

Bilaga KS 2019/64/4, Nämnderna/kontorens Internkontrollplaner  2018

Bilaga KS 2019/64/5, Preliminär årsredovisning och koncernredovisning för Sala-

Heby Energi AB

Bilaga KS 2019/64/6, Preliminär årsredovisning för Salabostäder Aktiebolag

Bilaga KS 2019/64/7, Preliminär årsredovisning för Sala Silvergruva AB

Bilaga KS  2019/64/8, Nämndernas beslutsprotokoll

Ledningsutskottets beslut 2019—03—20, §  70

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

fig godkänna de i bokslutet vidtagna åtgärderna

a_tt godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

a_tt fastställa tilläggsbudget för  2018  års investeringsbudget med 44 486 000  kronor

i enlighet med Bilaga KS  2019/64/3,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna  2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna de i bokslutet vidtagna åtgärderna,

a_tt godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

a_tt fastställa tilläggsbudget för  2018  års investeringsbudget med 44 486 000 kronor

i enlighet med Bilaga KS  2019/64/3,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna  2018.

Protokollsanteckning

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S) och Viktor Kärvinge

(S) lämnar in protokollsanteckning, se bilaga.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Nämnder

Kontor

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

2019/391

Översyn av kostnader, för lokaler, leasingbilar och kost för vård-

och omsorgsnämnden

INLEDNING

Vård- och omsorgsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den  5  mars  2019, § 30, bi-

laga VON 2019/24/1, att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn av

kostpriser, lokalkostnader samt leasingbilar, i syfte att spara totalt 7 600 tkr.

Kommunstyrelsens verksamheter levererar i allt väsentligt de tjänster som nämn-

derna beställer, men en tät dialog med de beställande verksamheterna är nödvändig

för att säkerställa ett effektivt nyttjande.

Beredning

Bilaga KS  2019/63/1, Översyn av kostnader, för lokaler, leasingbilar och kost för

vård-och omsorgsnämnden

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, § 74

YRKANDE

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att i samverkan med vård- och omsorg ge-

nomföra en översyn av kostnader för lokaler, leasingbilar och kost, i syfte att spara

totalt  7  600 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att i samverkan med värd— och omsorg ge-

nomföra en översyn av kostnader för lokaler, leasingbilar och kost, i syfte att spara

totalt  7  600 tkr.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret

Vård och Omsorg

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

2019/402

Återställande av negativt balanskravsresultat

INLEDNING

Enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning ska ett negativt balans-

kravsresultat återställas inom tre år. I  2018  års bokslut uppgår kommunens resultat

till —36 000 000 kronor.

Beredning

Bilaga KS 2019/65/1, Missiv — återställande av negativt balanskravsresultat

Reviderad Bilaga KS 2019/65/1, Missiv-återställande av negativt balanskravsresul-

tat

Ledningsutskottets beslut  2019-03-20, §  75

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa balanskravsresultatet till -46 500 000 kronor, samt

a_tt från planen för återställande undantas -9 900 000 kronor och resterande del,

-36 600 000 kronor fördelas lika över åren 2020 och 2021 genom ett högre resul-

tatmål.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa balanskravsresultatet till -46 500 000  kronor, samt

a_tt från planen för återställande undantas —9 900 000 kronor och resterande del,

-36 600 000 kronor fördelas lika över åren 2020 och 2021 genom ett högre resul—

tatmål.

Protokollsanteckning

Ulrika Spårebo  (S), Glenn Andersson  (S), Camilla Runerås (S) och Viktor Kärvinge

(S) lämnar in protokollsanteckning, se bilaga.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

7727(4
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Justerandes sign

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 41 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

2019/431

Strategiskt inspel 2020-2022-kommunstyrelsens verksamheter
och överförmyndare

INLEDNING

De strategiska inspelen består av två huvudkomponenter, dels nämndernas strate—

giska inspel och dels finans strategiska inspel. Syftet med de strategiska inspelen är

att ge kommunstyrelsen tillgång till bästa möjliga fakta inför budgetberedningen och

för framtagande av budgetdirektivet.

Beredning

Reviderad Bilaga KS 2019/71/1, Strategiskt inspel 2020-2022, kommunchef

Reviderad Bilaga KS 2019/71/2, Strategiskt inspel 2020-2022, medborgarkontor

Reviderad Bilaga KS 2019/71/3, Strategiskt inspel 2020-2022, kontoret för hållbar

tillväxt

Reviderad Bilaga KS 2019/71/4, Strategiskt inspel 2020-2022, personalkontor

Bilaga KS 2019/71/5, Strategiskt inspel 2020-2022, ekonomikontor

Reviderad Bilaga KS 2019/71/6, Strategiskt inspel 2020-2022, näringslivskontor

Reviderad Bilaga KS 2019/71/7, Strategiskt inspel 2020-2022, bygg-och miljökon-

tor

Reviderad Bilaga KS 2019/71/8, Strategiskt inspel 2020-2022, räddningstjänst

Reviderad Bilaga KS 2019/71/9, Strategiskt inspel 2020-2022, överförmyndare

Bilaga KS 2019/71/10, Strategiskt inspel 2020-2022, samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2019/71/11, Strategiskt inspel 2020-2022, VA samhällsbyggnadskontoret

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_t_t överlämna strategiskt inspel för kommunstyrelsen verksamheter och överför-

myndare till budgetberedningen.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt överlämna strategiskt inspel för kommunstyrelsen verksamheter och överför-

myndare till budgetberedningen.

Utdragsbestyrkande

(.
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Justerandes  sign

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 42 (as)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Ändrat  datum  för Kommunstyrelsen sammanträde  5  juni  2019

INLEDNING

Kommunstyrelsens sammanträde den  S  juni  2019  behöver flyttas till den  3  juni

2019.

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens sammanträde den  5  juni  2019  flyttas till den  3  juni  2019

kl.13.30.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens sammanträde den  5  juni  2019  flyttas till den  3  juni  2019

kl.13.30.

Utdrag

kontor

nämnder

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—04-04

Nominering av  kommunens  representanter vid Företagarcentrum

ekonomisk förenings årsstämma

INLEDNING

Nominering av styrelseledamöter och ersättare i styrelsen för Företagarcentrmni

Sala Ekonomisk förening.

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till styrelsen för Företagarcentrum i Sala Ekonomisk förening nominera

Ledamöter Ersättare

Anders Wigelsbo (C) Elisabet Pettersson (C)

Ulrika Spårebo (S) Glenn Andersson (S)

Erik Hamrin (M) Hanna Westman  (SBA)
Bo Kihlström (S) Camilla Runerås (S)

JuneAnn Wincent Anders Almroth

a_tt utse Magnus Holm (KD) till ombud vid Företagscentrum ekonomisk förenings

årsstämma den 23 april 2019 kl.08.00.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt till styrelsen för Företagarcentrum i Sala Ekonomisk förening nominera

Ledamöter Ersättare

Anders Wigelsbo (C) Elisabet Pettersson (C)

Ulrika Spårebo (S) Glenn Andersson (S)

Erik Hamrin (M) Hanna Westman (S BÄ)
Bo Kihlström (S) Camilla Runerås (S)

]uneAnn Wincent Anders Almroth

a_tt utse Magnus Holm (KD) till ombud vid Företagscentrum ekonomisk förenings

årsstämma den 23 april 2019 kl.08.00.

Utdrag

Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening

de valda

Utdragsbestyrkande

I“
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Justerandes  sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 44 (45)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Dnr  2019/296

Revidering av Reglemente och Samverksavtal för Gemensam

Hjälpmedelsnämnd  2019-2022

INLEDNING
De gemensamma nämnderna hjälpmedelsnämnden, kostnämnden och ambulansdi-

rigeringsnämnden har godkänt förslag till reviderade reglementen och samverkans-

avtal. Förändringarna är i huvudsak redaktionella. Förslagen fastställs av respektive

huvudmans fullmäktige.

Beredning

Bilaga KS  2019/72/1, protokollsutdrag Regionfullmäktige  2018-11-21, §  129

Bilaga KS  2019/72/2, reviderat reglemente för Gemensam Hjälpmedelsnämnd

2019-2022
Bilaga KS  2019/72/3, Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Reg-

ion Västmanland och kommunerna i Västmanlands län  2019-01—01

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden att gälla

från och med  2019-01-01—2022-12-31, i enlighet med Bilaga KS  2019/72/2, samt

ät godkänna reviderat avtal avseende gemensam hjälpmedelsnämnd att gälla fr o m

2019-01-01—2022-12-31, i enlighet med Bilaga KS 2019/72/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden att gälla

från och med  2019-01-01—2022-12-31, i enlighet med Bilaga KS  2019/72/2, samt

a_tt godkänna reviderat avtal avseende gemensam hjälpmedelsnämnd att gälla fr o m

2019-01-01—2022-12-31, i enlighet med Bilaga KS 2019/72/3.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

”7,73(
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-04—04

Ärenden avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden  anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 20 mars 2019 fattat beslut

på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut i

enlighet med Bilaga KS 2019/69/1.

Utdragsbestyrkande

??
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Bilaga KS § 66, 2019—04—04

a' .
we SOCIaldemokraterna

SALA

Kommunstyrelsen 2019-04-04

Ärende 32 Bokslut 2018

Protokollsanteckning

Resultatet för 2018 är negativt, något vi varnade för under hela förra året. Vi såg tidigt åt

vilket håll det bar åt. Trots det så uteblev åtgärderna från styret.

Kommunen gör ett negativt resultat. Underskottet är så stort som 36,4 miljoner kronor.

Nämnderna har gemensamt ett underskott på 54,5 miljoner kronor. Det negativa resultatet

för kommunen som helhet och nämndernas underskott är mycket oroväckande.

Enligt kommunallagen ska kommunen redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning.

När det gäller de finansiella målen för kommunen så är inget av de fyra målen uppfyllda. Sala

kommun har ingen god ekonomisk hushållning.

Övrig måluppfyllelse ser inte heller bra ut. Tyvärr har det sett ut så över flera år. Vi hoppas

nu att det arbetet som påbörjats med att ta fram relevanta mål och aktuella indikatorer

kommer att uppfylla det tomrum som är idag. Genom relevanta mål och indikatorer kan

kommunen på ett tydligare sätt visa medborgarna vad det får för skattepengarna.

Vi socialdemokrater har vid flertalet tillfällen under 2018 lagt förslag för att få den

kommunala ekonomin i balans.

Den återhållsamhet som det politiska styret har prioriterat har inte varit kraftfullt nog.

Det finns inte heller några siffror som visar att anställnings — och inköpsstoppet som infördes

har lett till några besparingar.

Sala kommun växer med antalet invånare och har gjort det de senaste åren.

31/12—18 bestod kommunen av 22 816 st invånare mot 22 631 st invånare 31/12—17.

För att klara tillväxten är det av största vikt att kommunen har en god samhällsplanering och

en ekonomi för att klara framtida investeringar.

Med det resultat som redovisats för 2018 kommer det att bli tuffa år framöver samtidigt

som kommunen har ambitionen att växa.

Sjukfrånvaron har minskat som helhet i kommunen det är glädjande, men vi kan inte se ännu

att det är ett trendbrott som kommer att hålla i sig. Istället behövs ett gediget arbete

påbörjas tillsammans med medarbetarna för att minska sjuktalen långsiktigt men också hur

vi kan bli en attraktivarbetsgivare.



Avslutningsvis kan vi sammanfatta att 2018 är året då det saknades ett politiskt ledarskap

och handlingskraft för att ta itu med en situation som inte hade behövt uppstå om rätt

beslut och åtgärder vidtagits. Istället mörkades den allvarliga ekonomiska kris kommunen

stod inför av styret.
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Bilaga KS § 68, 2019—04—04

N., Socialdemokraterna
SALA

Kommunstyrelsen 2019-04-04

Ärende 34 Återställande av negativt balanskravsresultat

Protokollsanteckning

Balanskravsresultatet för 2018 uppgår till -46,5 miljoner kronor. Under 2018

uppmärksammades det att från 2014 och framåt att de inrapporterade uppgifterna gällande

pensionspremierna varit för låga. Kostnaden som uppstått är 9,9 miljoner kronor. Normalt så

ska detta regleras för varje innevarande år. Detta kräver framförhållning och

handlingsberedskap.

Att använda sig av synnerliga skäl för att skriva av del av balanskravet som föreslås är inte

enligt vår uppfattning i enlighet med regelsystemet.

Vi har dock valt att ställa oss bakom förslaget enbart av den anledningen att kommunen

befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge med ett stort budgetunderskott.

Men detär viktigt att kommunen framgent får kontinuerlig information från

pensionsbolaget så kommunen inte hamnar i samma situation igen.
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