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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15)

SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOM  M  UN Sammanträdesdatum

2019-05-08

 

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter Anders Wigelsbo (C), ordförande
Sture Johansson (C)

Elisabet Pettersson (C)

Erik Hamrin (M)

Tomas Bergling (M)

Hanna Westman  (SBÄ)
Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Camilla Runerås  (8)
Magnus Edman  (SD)

Andreas Andersson  (SD)

Tjänstgörande ersättare Amanda Lindblad (S) ersätter Viktor Kärvinge (S)
Bo Kihlström ersätter Johanna Ritvadotter (V)

Närvarande ersättare Gustaf Eriksson (C)

Mona Johansson (L)

Martin Eriksson (M)

Gunnar Larsson (M)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Louise Eriksson  (SD)

övriga deltagare Henric Sjöblom, tf skolchef

Per Ström, socialchef

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Inger Lindström, tf ekonomichef

Annica Åkerblom, tf näringslivschef

JuneAnn Wincent, tf kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4  (16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista:

0  Skrivelse från Socialdemokraterna om att bygga ett nytt badhus

. Val av styrelseledamöter till Sala Hembygds-och fornminnesförening

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

gm följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista:

. Skrivelse från Socialdemokraterna om att bygga ett nytt badhus

. Val av ombud till styrelsens för Sala Hembygds-och fornminnesförening

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-05-08

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 skolchef Henric Sjöblom, socialchef Per Ström och samhällsbyggnadschef Anders

Almroth föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

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

munens ekonomi i balans,

git uppmana nämnderna att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att nämndernas

ekonomi i balans,

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,

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

sen, samt

ag införa ett stopp för om-och tillbyggnader i Sala kommun och att eventuella un-

dantag från stoppet ska beviljas av kommunstyrelsen.

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,

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,

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

sen, samt

a_tt införa ett stopp för om-och tillbyggnader i Sala kommun och att eventuella un-

dantag från stoppet, ska beviljas av kommunstyrelsen.

Utdrag

kontor

nämnder

Utd rags bestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-05—08

Dnr  2019/339

Yttrande  över revisionsrapport Granskning av intern styrning och
kontroll

INLEDNING

PWC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska den in-
terna styrningen och kontrollen för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål upp—
nås.

Beredning

Bilaga KS 2019/80/1, skrivelse från kommunrevisionen
Bilaga KS 2019/80/2, revisionsrapport Intern styrning och kontroll, Sala kommun
Bilaga KS  2019  /  80  /  3, yttrande över revisionsrapport, ekonomikontoret

Tf ekonomichef Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över revisionsrapport Granskning av intern styrning och kontroll,
i  enlighet med Bilaga KS  2019/80/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt efter redaktionell ändring, avge yttrande över revisionsrapport Granskning av in—
tern styrning och kontroll, i enlighet med Bilaga KS  2019/80/3.

Utdrag

revisionen

ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

W
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 7(16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Dnr 2019/242

Yttrande över remiss från Finansdepartementet  — SOU 2018:74
Lite mer  lika.  Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting

INLEDNING

Sala kommun har erbjudits möjligheten att yttra sig över Finansdepartementets ut-
redning om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting "Lite mer
lika” SOU 2018:74.

Beredning

Bilaga KS 2019/83/1, remiss från finansdepartementet
Bilaga KS 2019/83/2, sammanfattning av utredningen

Bilaga KS 2019/83/3, Sala kommuns yttrande

Tf ekonomichef Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

at_t_ till Finansdepartementet avge yttrande över remiss "Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”, i enlighet med Bilaga KS
2019  /  83/3.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
bifall till Anders Wigelsbos yrkande med tillägg

gt yttrandet kompletteras med Sveriges kommuner och landstings förslag till ytt-
rande avseende fortsatta möjligheter att påverka IFO-modellens utfall samt kollek-
tivtrafik.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

at_t till Finansdepartementet avge reviderat yttrande över remiss ”Lite mer lika,
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting", kompletterat med
Sveriges kommuner och landstings förslag till yttrande avseende fortsatta möjlig-
heter att påverka IF O-modellens utfall samt kollektivtrafik, enligt Bilaga KS
2019/  8  3 /  3.

Utdrag

Finansdepartementet

Ekonomikontoret

Utd rags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Dnr 2019/347

Yttrande över remiss från Trafikverket — Förslag på att slopa sido-
spår  3  och växel 12b i Broddbo, bandel  441, Sala kommun

INLEDNING
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över remiss Trafikverket avseende för—
slag att slopa sidospår  3  och växel 12b i Broddbo, bandel  441, Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/82/1, PM från Trafikverket

Bilaga KS  2019  /82  /  2, Sala kommuns yttrande

Tf näringslivschef Annica Åkerblom föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande över remiss i enlighet med Bilaga KS 2019/  82 /2.

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos [C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

åt till Trafikverket avge yttrande över remiss i enlighet med Bilaga KS  2019  /82  /  2.

Utdrag

TraHkverket

N  äringslivskontoret

Utd ra gs bestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Dnr 2019/443

Förslag till taxa för ny brandskyddskontroll 2019

INLEDNING
Sotningsindex  för 2019 är fastställt till 2,17% för den kommun, som  i  likhet med

Sala, fastställde 2018 års taxa  från  och med den 1 juni 2018. Förslaget är att den nya
taxan gäller  från  och med den 1 juni 2019.

Beredning

Bilaga KS 2019 /74/1, Missiv  — Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll
Bilaga KS 2019/74/2, Taxa för brandskyddskontroll fr o m 2019—06-01
Bilaga KS 2019/74/3, SKL Cirkulär 19:13, Sotningsindex 2019

Ledningsutskottets beslut  §  84, 2019—04-24

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS
2019/74/2, med en timersättning av 739 kronor, att gälla från och med den 1 juni
2019, samt

& den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS
2019/74/2, med en timersättning av 739 kronor, att gälla från och med den 1 juni
2019, samt

it; den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

Skorstensfejarmästaren

kommunjuristen

registrator

Utdragsbestyrkande

W



' SALA
KOMMUN

 

§79

Justerandes sign

@u/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 us)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Dnr  2019/442

Förslag till ny sotningstaxa  2019

INLEDNING

Sotningsindex för  2019  är fastställt till  2,17%  för den  kommun, som  i  likhet med

Sala, fastställde  2018  års taxa från och med den  1  juni  2018.  Förslaget är att den nya

taxan gäller från och med den  1  juni  2019.

Beredning

Bilaga KS  2019/75/1, Missiv  — Förslag Sotningstaxa  2019
Bilaga KS  2019/75/2, Sotningstaxa fr o m  2019-06-01

Bilaga KS  2019/75/3, SKL Cirkulär  19:13, Sotningsindex  2019

Ledningsutskottets beslut  §  85, 2019-04-24.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS  2019/75/2, med en timer-
sättning av 469 kronor, att gälla från och med den  1  juni  2019, samt

a_tt den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS  2019/75/2, med en timer-
sättning av 469  kronor, att gälla från och med den  1  juni  2019, samt

gm den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

Skorstensfejarmästaren

kommunjuristen

registrator

Utd rags bestyrkande

W
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) KOMMUNSTYRELSEN63‘ SALA
KOMMUN Sammanträdesdatum

2019—05—08

Dnr  2019 /403

§  80 Ansökan från IFK Sala om bidrag för genomförandet av SM i
Triathlon  2019

INLEDNING
IFK Sala ska arrangera SM i Triathlon 23-24augusti  2019.  Föreningen ansöker om
150 000 kronor i sponsring från Sala kommun för att kunna genomföra arrange-
manget.

Beredning

Bilaga KS  2019  /79 /1, Ansökan från IFK Sala Missiv  -  Dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen från och med 2015-01-01

Ledningsutskottets beslut § 86, 2019-04-24.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag bevilja ett bidrag om max 150 000 kronor till IFK Sala Triathlon för genomföran-
det av SM i Triathlon  2019, i enlighet med Bilaga KS 2019/79/1, att tas ur eget förfo—
gande,

a_tt det belopp som bidraget uppgår till utgör en garanti för intäkter för IFK Sala,
sponsorintäkter, upp till max 150 000  kronor, de sponsorintäkter som förening kan
få in ska räknas av från det kommunala bidragsbeloppet, samt
&  innan det kommunala bidraget kan betalas ut ska föreningen inkomma med bud-
get samt en ekonomisk redovisning för arrangemanget.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

at_t bevilja ett bidrag om max 150 000 kronor till IFK Sala Triathlon för genomföran-
det av SM i Triathlon  2019, i enlighet med Bilaga KS 2019/79/1, att tas ur eget förfo-
gande,

at; det belopp som bidraget uppgår till utgör en garanti för intäkter för IFK Sala,
sponsorintäkter, upp till max 150 000 kronor, de sponsorintäkter som förening kan
få in ska räknas av från det kommunala bidragsbeloppet, samt
att innan det kommunala bidraget kan betalas ut ska föreningen inkomma med bud—
get samt en ekonomisk redovisning för arrangemanget.

Utdrag

Ekonomikontoret,

Daniel Ahlin

IFK Sala

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Outi/W
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SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-05-08

Dnr  2019  /  710

§  81 Extra driftbidrag till Sala Silvergruva AB

INLEDNING

Sala Silvergruva har i en skrivelse  daterad  den 9 januari 2019begärt 500 000 kro-

nor i  utökat  driftsbidrag för år  2019  för att kunna genomföra en strategiprocess, för

att på sikt kunna möta de utvecklingsbehov företaget identifierat.

Beredning

Bilaga KS  2019 /84 /1, Missiv  — Extra driftsbidrag till Sala Silvergruva AB

Bilaga KS 2019/84/2, skrivelse från Jennie Hesslöw, VD Sala Silvergruva AB

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag: bevilja ett extra driftbidrag om 500 000 kronor för år  2019  till Sala Silvergruva
AB, i syfte att genomföra strategiarbetet för en långsiktigt stabil ekonomi i bolaget.

Magnus Edman (SD) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  bevilja ett extra driftbidrag om 500 000 kronor för år  2019  till Sala Silvergruva
AB, i syfte att genomföra strategiarbetet för en långsiktigt stabil ekonomi i bolaget.

Utdrag

Sala Silvergruva AB

Ekonomikontoret,

Daniel Ahlin

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MW
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Val av styrelseledamot till Sala Silvergruva AB

INLEDNING

Styrelseledamot till Sala Silvergruva AB ska väljas, från  och med ordinarie års-

stämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2020.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt utse Karl-Magnus Gagge till styrelseledamot till Sala Silvergruva AB, från och
med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt utse Karl-Magnus Gagge till styrelseledamot till Sala Silvergruva AB, från och

med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2020.

Utdrag

Karl-Magnus Gagge

Sala Silvergruva AB

Gunilla Pettersson

Utdragsbestyrkande

W
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Val av styrelseledamöter till Sala Hembygds-och fornminnesför—
ening

INLEDNING

Val av styrelseledamöter till Sala Hembygds-och fornminnesförening

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till styrelsen för Sala Hembygds-och fornminnesföreningen utse

Ledamöter Ersättare

Bengt Larsson Anders Westin

Håkan Pettersson

Glenn Andersson

Revisor Revisorsersä ttare

Michael PB johansson Ulla Wahlström

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag till styrelsen för Sala Hembygds-och fornminnesföreningen utse

Ledamöter Ersättare

Bengt Larsson Anders Westin

Håkan Pettersson

Glenn Andersson

Revisor Revisorersä ttare

Michael PB Johansson Ulla Wahlström

Utdrag

Sala Hembygds-och fornminnesförening

de valda

Gunilla Pettersson

Utdragsbestyrkande

W
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—05-08

Dnr2019/727

Skrivelse från Socialdemokraterna Sala om att bygga ett  nytt  bad-
hus

INLEDNING

Socialdemokraterna Sala har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen angå-

ende behovet av ett nytt badhus i Sala. Man föreslår att en projektgrupp utreder för-
utsättningarna för att bygga ett nytt badhus/simhall och att förslaget ska redovisas
för kommunstyrelsen i april  2020.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  95  /  1, skrivelse från Socialdemokraterna Sala

Yrkanden

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt snarast tillsätta en projektgrupp utifrån skrivelsens innehåll,

ät inriktningen i utredningen ska vara att ett nytt badhus/simhall byggs, samt
att projektet och utredningsförslaget presenteras för kommunstyrelsen i april  2020.

Anders Wigelsbo (C) yrkar
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande med tillägg

_a_tt utredningen ska delredovisas för kommunstyrelsen i november  2019.

Magnus Edman  (SD), Hanna Westman  (SBÄ), Erik Hamrin (M) och Elisabet Petters—
son (C) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt snarast tillsätta en projektgrupp utifrån skrivelsens innehåll, Bilaga KS

2019/ 95/ 1,

ag inriktningen i utredningen ska vara att ett nytt badhus/simhall byggs,

att projektet och utredningsförslaget presenteras för kommunstyrelsen i april 2020,
samt,

a_tt utredningen ska delredovisas för kommunstyrelsen i november  2019.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret

Kultur-och Fritidskontoret

W Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019—05-08

§  85 Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 24 april  2019  fattat beslut

på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut i
enlighet med Bilaga KS  2019/81/1.

Ei.

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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