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§ 86 Ordningsfråga

Yrkanden

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden lyfts ur dagens föredragningslista:

Punkt 3, Åkrautredningen

Punkt 15, Bolagsbildning — projekt Nya lokaleri Sala för polis och räddningstjänsten

i Sala

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden lyfts ur dagens föredragningslista:

Punkt 3, Äkrautredningen

Punkt 15, Bolagsbildning — projekt Nya lokaleri Sala för polis och räddningstjänsten

i Sala

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign in)
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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

Bilaga KS  2019/113/1, Ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan fr o m  2019—07—01

Tf skolchef Henric Sjöblom, socialchef Per Ström, samhällsbyggnadschefAnders

Almroth och lT-chef Marie johansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

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,

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

sen, samt

a_tt anta förslag till ekonomisk kontroll—och åtgärdsplan i enlighet med Bilaga KS

201 9/1  13/1.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 10 minuter.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

a_tt punkt  5  ändras från "En översyn av samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska

ske .." till ”En översyn av samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska ske, med un-

dantag av gata/park och mältidsenheten..",

a_tt en ny skogsbruksplan tas fram för att möjliggöra försäljning av skog som är

mindre lämplig att kommunen äger,

a_tt införa anställningsprövning istället för anställningsstopp,

a_tt utreda möjligheterna hur upphandlingsenheten skulle kunna samordnas med

andra kommuner, samt

&utreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen.

Sture Johansson (C) yrkar

avslag till följande att-sats i Ulrika Spårebos (S) yrkande

a_tt en ny skogsbruksplan tas fram för att möjliggöra försäljning av skog som är

mindre lämplig att kommunen äger.

Elisabet Pettersson (C), Hanna Westman (SBÄ) och Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande

OW
Utdragsbestyrkande
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Forts  §  87

Magnus  Edman (SD) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos [S) yrkande  med undantag av följande att-sats

a_tt en ny skogsbruksplan tas fram för att möjliggöra försäljning av skog som är

mindre lämplig att kommunen äger.

johanna Ritvadotter (V) yrkar

avslag till punkt 5, i förslag till kontroll—och åtgärdsplan samt i övrigt bifall till Ulrika

Spårebos (S) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på kontroll-och åtgärdsplan, förutom punkt 5, mot

avslag och finner kontroll-och åtgärdsplan bifallen.

Avseende punkt  5  i kontroll-och åtgärdsplanen ställer ordförande proposition på

sitt eget yrkande, Ulrika Spårebos (S) yrkande och johanna Ritvadotters (V) yrkande

och finner Ulrika Spårebos [S] yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande kontraproposition godkänns. Ordförande ställer sitt eget

yrkande mot johanna Ritvadotters [V] yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Ulrika Spårebos (S) yr—

kande röstar ja och den som stödjer Anders Wigelsbos (C) förslag röstar nej.

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

bet Pettersson  [C], Erik Hamrin  [M], Martin Eriksson  [M], Hanna Westman  [SBÄ] och
7  ja-röster Ulrika Spårebo  [S], Glenn Andersson  [S], Camilla Runerås  [S], Viktor Kär-

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

Proposition

Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S] yrkande avseende skogs—

bruksplan mot avslag och finner Ulrika Spårebos (S] yrkande avslaget.

Ordförande ställer proposition på Ulrika Spärebos [S] yrkande avseende införande

av anställningsprövning mot avslag och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkanden avseende möjlighet-
erna att utreda hur upphandlingsenheten skulle kunna samordnas med andra kom—

muner samt utreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen

mot avslag och finner Ulrika Spårebos [S) yrkanden bifallna.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Ulrika

Spårebos (S) yrkande röstar ja och den som stödjer Anders Wigelsbos (C) förslag
röstar nej.

Vid omröstning avges 7 ja-röster Ulrika Spårebo  [S], Glenn Andersson  [S], Camilla

Runerås  [S], Viktor Kärvinge  [S], johanna Ritvadotter  [V], Magnus Edman  [SD], And—

reas Andersson  [SD]).  och 6 nej-röster (Anders Wigelsbo  [C], Sture johansson  [C],
Elisabet Pettersson  [C], Erik Hamrin  [M], Martin Eriksson  [M], Hanna Westman

[SBA]).

Clip
Utdragsbestyrkande
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Forts §  87

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ät 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,

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

sen,

a_tt anta förslag till ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan i enlighet med Bilaga KS

2 01 9/ 1  13/1,

a_tt punkt  5  ändras från "En översyn av samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska

ske .." till "En översyn av samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska ske, med un-

dantag av gata/park och måltidsenheten..",

a_tt införa anställningsprövning istället för anställningsstopp,

ag utreda möjligheterna hur upphandlingsenheten skulle kunna samordnas med

andra kommuner, samt

&utreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen.

Reservationer

Anders Wigelsbo (C), Sture johansson (C), Elisabet Petterson (C), Erik Hamrin (M),

Martin Eriksson (M) och Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig till förmån för Anders

Wigelsbos yrkande.

Utdrag

kontor

nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr  2019/577

Avgifter avseende lag om  tobak  och andra liknande produkter

INLEDNING

Riksdagen beslutade den 12 december  2018  att införa en ny tobakslag den  1  juli

2019, Lag om tobak och liknande produkter  [2018:2088).  I  nuvarande tobakslag

räcker det att den handlare som vill sälja tobaksvaror anmäler sin försäljning till

kommunen. Från och med den  1  juli  2019  krävs istället ett särskilt utfärdat tillstånd

från kommunen för att handlaren ska få sälja tobak.

Beredning

Bilaga KS  2019/88/1, Beslut från Bygg—och Miljönämnden  §  33  — 2019-04—09

Bilaga KS  2019/88/2, Missiv- Förslag på avgifter avseende Lag om tobak och andra

liknande produkter  (2018:2088) den  1  juli  2019

Ledningsutskottets beslut  §  97, 2019—05-15

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt införa avgifter för ansöknings—och tillsynsavgifter utifrån Lag om tobak och andra

liknande produkter  [2018:2088), varefter avgifterna ska träda i kraft från och med

den  1  juli  2019, samt

a_tt delegera till Bygg-och miljönämnden att besluta om årlig uppräkning av avgifter

enligt Sveriges kommuner och Landstings beräkningsmodell Prisindex kommunal

verksamhet för avgifter enligt Lag om tobak och andra liknande produkter

(2018:2088), i enlighet med Bilaga KS  2019/88/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag införa avgifter för ansöknings—och tillsynsavgifter utifrån Lag om tobak och andra

liknande produkter  (2018z2088), varefter avgifterna ska träda i kraft från och med

den  1  juli  2019, samt

at; delegera till Bygg—och miljönämnden att besluta om årlig uppräkning av avgifter

enligt Sveriges kommuner och Landstings beräkningsmodell Prisindex kommunal

verksamhet för avgifter enligt Lag om tobak och andra liknande produkter

(2018:2088), i enlighet med Bilaga KS  2019/88/2.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka  nde
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Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr 2019/579

Revidering av  taxa  för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

INLEDNING

Miljöprövningsförordningen (2012z251), innehåller bestämmelser om tillståndsplikt
och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i  9  kapitlet Miljöbal-
ken. Förändringar av Miljöprövningsförordningen trädde i kraft den  1  januari  2017.
Miljöenheten har utarbetat ett förslag till revidering av taxa för prövning och tillsyn
enligt Miljöbalken anpassad efter de förändringar som trädde i kraft den  1  januari
2017.

Beredning

Bilaga KS  2019/87/1, Beslut från Bygg—och Miljönämnden  §  35  — 2019-04-09

Bilaga KS  2019/87/2, Missiv- Förslag på avgifter avseende Lag om tobak och andra

liknande produkter  (2018:2088) den  1  juli  2019

Ledningsutskottets beslut  §  98, 2019-05-15

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

(1998;808) i enlighet med Bilaga KS  2019/87/2, samt

a_tt den nya  taxan  träder i kraft den  1  juli  2019.

Sture johansson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg

at; kommunstyrelsen uppdrar till Bygg-och miljönämnden att utreda möjligheterna

för Sala kommun att införa taxor enligt den sk Rättviksmodellen.

Erik Hamrin (M), Hanna Westman (SBÄ), Elisabet Pettersson (C) och Viktor Kärv-

inge (S) yrkar bifall till Sture johanssons (C) tilläggsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer Ledningsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner led-

ningsutskottets förslag bifallet.

Ordförande ställer Sture johanssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner Sture

johanssons (C) yrkande bifallet.

Utdragsbestyrkande
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forts  §  89

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag godkänna förslag på revidering av  taxa  för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

(1998;808) i enlighet med Bilaga KS  2019/87/2,

a_tt den nya taxan träder i kraft den  1  juli  2019,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

&uppdra till Bygg-och miljönämnden att utreda möjligheterna för Sala kommun att

införa taxa enligt den så kallade Rättviksmodellen.

Utdrag

Kommunfullm'a'ktige

Bygg-och miljönämnden

Justerandes sign Utdragsbestvrkande
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Dnr  2019/662

Förslag till Avfallstaxa  2020  för VafabMiljö Kommunalförbund

INLEDNING

VafabMiljös direktion  fattade  29 november  2018  beslut om att skicka förslag om ny

avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samt—

liga medlemskommuner under januari-februari  2019.  Kommunerna har lämnat syn-

punkter på förslaget under mars  2019.

Vid sitt möte den  9  april  2019  fattade direktionen beslut om reviderat förslag till av-

fallstaxa för  2020.  Beslut fattas därefter i respektive kommunfullmäktige under

maj/juni  2019.  Taxan är avsedd att börja gälla från och med  1  januari  2020.

Beredning

Bilaga KS  2019/86/1, Missiv

Bilaga KS  2019/86/2, Bemötande av kommunernas synpunkter inkomna med re-

missen av förslag till ny avfallstaxa

Bilaga KS  2019/86/3, Förslag avfallstaxa, VafabMiljö Kommunalförbund

Ledningsutskottets beslut  §  100, 2019-05-15.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna Avfallstaxa  2020  för VafabMiljö Kommunalförbund, i enlighet med Bi-

laga KS  2019/86/3, att gälla från och med  1  januari  2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna Avfallstaxa  2020  för VafabMiljö Kommunalförbund ,i enlighet med Bi-

laga KS  2019/86/3, att gälla från och med  1  januari  2020.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr  2019/452

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

INLEDNING

Från Samhällsbyggnadskontoret har det inkommit önskemål om tillägg till delegat-

ionsordningen, när det gäller att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen till att göra

markingrepp, i eller invid, fornlämning, enligt  2  kapitlet kulturmiljölagen

(19882950).

Beredning

Bilaga KS 2019/85/1, Missiv  — revidering av delegationsordning för kommunstyrel-

sen

Ledningsutskottets beslut §  101, 2019-05-15

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  5.24  tillförs delegationsordningen enligt följande;

5.24  På kommunens vägnar, hos Länsstyrelsen, ansöka om tillstånd för ingrepp, i el-

ler invid fornlämning, i anslutning till Sala Silvergruvas vattensystem

Delegat:

' Kontorschef, samhällsbyggnadskontoret

. Enhetschef, samhällstekniska enheten

'  Utredningsingenjör, gruvans vattensystem

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  5.24  tillförs delegationsordningen enligt följande;

5.24  På kommunens vägnar, hos Länsstyrelsen, ansöka om tillstånd för ingrepp, i el-

ler invid fornlämning, i anslutning till Sala Silvergruvas vattensystem

Delegat:

. Kontorschef, samhällsbyggnadskontoret

. Enhetschef, samhällstekniska enheten

0  Utredningsingenjör, gruvans vattensystem

Utdrag

Registrator

Kommunjurist

Samhällsbyggnadschef

Enhetschef, samhällstekniska enheten

Utredningsingenjör, gruvans vattensystem

ÖM
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/778

Övertagande av lagstadgad verksamhet för överförmyndare i Sala

kommun

INLEDNING

Under  2018  kontaktade kommunstyrelsens ordförande  i  Sala kommun direktören

för överförmyndarnämnden  i  Västerås stad, för att diskutera förutsättningarna för

ett samarbetsavtal gällande utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. Det

föreligger nu ett förslag till avtal med anledning av att överförmyndarnämnden i

Västerås stad ska ta över ansvar för utförandet av lagstadgad verksamhet som an-

kommer på förtroendevald överförmyndare i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/96/1, Förslag till avtal mellan Sala kommun och Västerås stad

Bilaga KS  2019/96/2, Överförmyndarnämndens delegationsordning, Västerås stad

Ledningsutskottets beslut §  102, 2019-05-15.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna förslag till avtal gällande utförande av lagstadgad överförmyndar-

verksamhet, enligt Bilaga KS 2019/96/1, samt

a_tt upprättat avtal får undertecknas av tf kommunchef.

Magnus Edman (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt återremittera ärendet.

Glenn Andersson (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

gag avveckla förtroendeuppdraget som överförmyndare och ersätta denna funktion

med ledamöter i överförmyndarnämnden.

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

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till Glenn Anderssons (S) tilläggsyrkande

Proposition

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att

ärendet ska avgöras idag.

Utdragsbestyrkande

M
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(30)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Forts  §  92

BESLUT

Kommunstyrelsen  hemställer  att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna förslag till avtal gällande utförande av lagstadgad överförmyndar-

verksamhet, enligt Bilaga KS  2019/96/1,

a_tt upprättat avtal får undertecknas av tf kommunchef, samt

ät avveckla förtroendeuppdraget som överförmyndare och ersätta denna funktion

med ledamöteri överförmyndarnämnden.

Reservationer

Magnus Edman [SD) och Andreas Andersson  [SD) reserverar sig till förmån för Mag-

nus Edmans yrkande.

Utdrag

Kommunfullmäktige

W Utdragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESP ROTOKOLL 15 (30)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr  2019/827

Förslag till ny taxa för Samhällsbyggnadskontorets enhet
kart/ mät

INLEDNING

Kart/mäts nuvarande taxa är antagen i Kommunfullmäktige är  2000  och är baserad

på en timkostnad. Kart/mät utför olika typer av arbeten mot privatpersoner och fö-

retag. Timkostnaden är baserad på personalens ärslönekostnad inklusive personal-

kostnader, den har därmed inte förändrats i den takt som den övriga ekonomi, därav

finns det ett behov av att se över taxan.

Beredning

Bilaga KS  2019/110/1, Missiv —Ny taxa för Samhällsbyggnadskontorets enhet

kart/ mät

Bilaga KS 2019/110/2, Taxa för mätning, beräkning och kartläggning

Ledningsutskottets beslut§ 106, 2019-05-27.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anta förslag till ny taxa för mätning, beräkning och kartläggning, i enlighet med

Bilaga KS 2019/110/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag anta förslag till ny taxa för mätning, beräkning och kartläggning, i enlighet med

Bilaga KS  2019/110/2 .

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka nde

Alu
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr  2019/813

§  94 Förslag till revidering av Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplat—

ser samt allmän mark  i  Sala kommun

INLEDNING

Förslaget är att taxan ska revideras för att täcka kostnader. Taxa för gatu-och torg-

platser samt allmän mark har inte reviderats sedan  2008.

Beredning

Bilaga KS  2019/103/1, Missiv

Bilaga KS  2019/103/2, Förslag, Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt all-

män mark i Sala kommun

Bilaga KS  2019/103/3, nuvarande Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt

allmän mark i Sala kommun

Ledningsutskottets beslut  § 107, 2019-05-27.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

att anta förslag till ny Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt allmän mark i

Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS  2019/103/2, samt

a_tt den gamla taxan upphävs.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att

ärendet ska återremitteras.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt återremittera ärendet till Samhällsbyggnadskontoret för revidering.

Ärendet ska behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 26 juni  2019.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, teknisk service

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

loi/) ÖÖM
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—06-03

Dnr  2019/812

Förslag till revidering av Taxa för slamtömning

INLEDNING

Förslaget är att taxan ska revideras för att möta upp kostnader gällande slamtöm—

ning i Sala kommun. Taxan har inte reviderats sedan  2015.

Beredning

Bilaga KS  2019/104/1, Missiv  — Försal till revidering av Taxa för slamtömning

Bilaga KS  2019/104/2, förslag till ny taxa för slamtömning

Bilaga KS 2019/104/3, nu gällande taxa

Ledningsutskottets beslut  § 108, 2019-05—27.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

au anta förslag till ny Taxa för slamtömning ,  i enlighet med Bilaga KS  2019/104/2,

samt

a_tt den gamla taxan upphävs.

Sture johansson (C) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

att kommunstyrelsen uppdrar till Bygg-och Miljönämnden att utreda om Sala kom-

mun ska ha slamtömning i egen regi.

Viktor Kärvinge [S) och Erik Hamrin (M) och Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till Sture johanssons tilläggsyrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag till ny Taxa för slamtömning ,  i enlighet med Bilaga KS  2019/104/2,

samt

a_tt  den gamla taxan upphävs,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt uppdra till Bygg-och Miljönämnden att utreda om Sala kommun ska ha slamtöm-

ning i egen regi.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Bygg-och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 18 (so)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr 2019/815

Förslag till nytt-lunchpris för externa gäster i Särskilda boendes
restauranger (Aldreomsorg)

INLEDNING
Idag är lunchpriset för en extern lunchgäst vid kommunens äldreboende  74,95  kro-

nor. Lunchpris för avhämtning av matlådor för externa gäster är 65 kronor för
varmrätt inklusive ett tillbehör och 75 kronor för varmrätt inklusive två tillbehör

(som tillbehör räknas sallad och efterrätt).

Prisnivån ska sträva efter att ligga rätt marknadsmässigt för att inte missgynna pri-
vata näringsidkare. Utifrån genomförd marknadsundersökning av lunchpriset hos
sex privata näringsidkare i centrala Sala, behöver nuvarande lunchpriset för externa
gäster justeras.

Beredning

Bilaga KS  2019/97/1, missiv  — förslag till nytt lunchpris för externa gäster i Sär-

skilda boendes restauranger

Ledningsutskottets beslut  § 110, 2019-05-27.

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anta nytt lunchpris för externa gäster vid kommunens äldreboendes restau-

ranger på 85 kronor från och med  1  juli  2019,

a_tt anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt ett tillbehör)

vid kommunens äldreboendes restauranger på 75 kronor från och med  1  juli  2019,

samt

a_tt anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt två tillbehör)

vid kommunens äldreboendes restauranger på 85 kronor från och med  1  juli  2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta nytt lunchpris för externa gäster vid kommunens äldreboendes restau-

ranger på 85 kronor från och med  1  juli  2019,

a_tt anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt ett tillbehör)

vid kommunens äldreboendes restauranger på 75 kronor från och med  1  juli  2019,

samt

a_tt anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt två tillbehör)

vid kommunens äldreboendes restauranger på 85 kronor från och med  1  juli  2019.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka nde

flow
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr 2019/817

Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

kommun

INLEDNING

Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala kom—

mun.

Beredning

Bilaga KS 2019/101/1, Beslut SKN  §  37, 2019-04—23

Bilaga KS 2019/101/2, Missiv  — avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola,

fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Bilaga KS 2019/101/3, Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedago-

gisk omsorg i Sala kommun

Bilaga KS 2019/101/4, Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i

Sala kommun

Bilaga KS 2019/101/5, Barnchecklista

Ledningsutskottets beslut  § 111, 2019-05-27.

Yrkande

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anta förslag om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala,

enligt Bilaga KS 2019/101/4, att gälla från  1  augusti  2019.

Magnus Edman (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt barn 1-6 år som bedöms vara i behov av särskilda insatser ska erbjudas avgiftsfri

allmän förskola, samt

a_tt målgruppen inte ska omfattas av maxtid om 15 timmar/vecka. Verkställigheten

ska endast omfattas av barnens behov.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Magnus Edmans [SD) yr—

kande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala,

enligt Bilaga KS 2019/101/4, att gälla från 1 augusti  2019.

i

7 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Forts § 97

Reservation

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

nus Edmans yrkande.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

%
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 21(30)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr2019/826

Studier inom vuxenutbildningen för asylsökande och papperslösa

INLEDNING

Asylsökande som kommer före 18-årsdagen har rätt till utbildning [grundskola, nat—

ionellt eller individuellt program på gymnasiet) och slutföra den på gymnasiet enligt

Studieplanen. Asylsökande som kommer efter 18-årsdagen får vänta p uppehållas

tillstånd [med vilken de får rätt till SFI) eller avvisningsbeslut. Om asylsökande får

slutgiltigt avslag på sin asylansökan men inte låter sig avvisas övergår hen till att rä-

knas som papperslösa. Papperslös är också den som inte sökt asyl och vistas i landet

utan tillstånd.

Beredning

Bilaga KS  2019/106/1, Missiv

Ledningsutskottets beslut  § 112, 2019-05-27.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

åt för asylsökande och papperslösa elever, med TF-personnummer, som studerat

läsåret  18/19  på IMSPR Kungsängsskolan och som under  2019  fyller 20 år eller mer

förfara med studier inom vuxenutbildningen enligt följande:

0 För dem som vid slutet av vt-19 erhållit godkänt betyg i Sva, Ma och minst

ett annat ämne bevilja studier på gymnasial nivå för gymnasieexamen,

. För dem som erhållit godkänt betyg i Sva eller Ma och minst ett annat ämne

men inte klarar kraven för studier på gymnasial nivå enligt förra stycket be-

vilja fem månaders studier vid grundläggande vuxenutbildning och därefter

studier på gymnasial nivå enligt förra stycket om kravnivån uppnåtts,

. För dem som vid slutet av vt-19 inte uppfyllt kraven för studier på grundläg-

gande nivå inte bevilja vidare utbildning, samt

a_tt utbildningen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra

sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

Erik Hamrin [M] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för asylsökande elever med TF-personnummer som studerat läsåret  18/19  på IM

SPR Kungsängsgymnasiet och som under  2019  fyller 20 år eller mer och som kan

styrka att de vid terminsstarten  HT-19  är asylsökande förfara med studier inom

vuxenutbildningen enligt följande:

0 För dem som vid slutet av vt-19 erhållit godkänt betyg i Sva, Ma och minst

ett annat ämne bevilja studier på gymnasial nivå för gymnasieexamen,

. För dem som erhållit godkänt betyg i Sva eller Ma och minst ett annat ämne

men inte klarar kraven för studier på gymnasial nivå enligt förra stycket be-

vilja fem månaders studier vid grundläggande vuxenutbildning och därefter

studier på gymnasial nivå enligt förra stycket om kravnivån uppnåtts,

%li
Utdragsbestyrka nde
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Sammanträdesdatum

2019—06-03

Forts §  98

0 För dem som vid slutet av  vt-19  inte uppfyllt  kraven  för studier på grundläg-

gande nivå inte bevilja vidare utbildning, samt

a_tt utbildningen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig

utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg eller

att de elever som beslutet rör vid varje terminsstart fram till gymnasieexamen styr-

ker sin status som asylsökande

Magnus Edman (SD) yrkar bifall till Erik Hamrins [M] yrkande.

Amanda Lindblad (S] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar
&för asylsökande och papperslösa elever, med TF-personnummer, som studerat

läsåret  18/19  på IMSPR KSK och som under  2019  fyller 20 år eller mer förfara med
studier inom vuxenutbildningen enligt följande:

0 att för dem som vid slutet av vt -19 erhållit godkänt betygi Sva, Ma och
minst ett annat ämne bevilja studier på gymnasial nivå för gymnasieexamen,

. att för dem som inte klarar kraven för studier på gymnasial nivå enligt förra
stycket bevilja fem månaders studier vid grundläggande vuxenutbildning

och därefter studier på gymnasial nivå enligt förra stycket om kravnivån
uppnåtts, och i de fall kravnivån inte uppnåtts bevilja fem ytterligare måna-
ders studier vid grundläggande vuxenutbildning.

Johanna Ritvadotter [V) och Hanna Westman (SBA) yrkar bifall till Amanda Lind-
blads (S) yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i  5  minuter

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Erik Hamrins (M) yr—
kande och på Amanda Lindblads yrkande och finner Amanda Lindblads yrkande bi-
fallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Erik
Hamrins (M) yrkande röstar ja och den som stödjer Anders Wigelsbos (C] förslag
röstar nej.

Vid omröstning avges 4 ja-röster [Erik Hamrin [M], Martin Eriksson [M], Magnus Ed—
man [SD], Andreas Andersson [SD] och  5  nej-röster Anders Wigelsbo [C], Sture jo-
hansson [C], Gustaf Eriksson [C], Hanna Westman [SBÄ], johanna Ritvadotter [V].
Ulrika Spårebo [S], Glenn Andersson [5], Camilla Runerås [S], Amanda Lindblad [S]
avstår.)

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Amanda Lindblads yr-
kande och finner sitt eget förslag bifallet.

QLV
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Forts §  98

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Amanda

Lindblads (S) yrkande röstar ja och den som stödjer Anders Wigelsbos (C) förslag

röstar nej.

Vid omröstning avges 6 ja-röster (Hanna Westman  [SBÄ], Ulrika Spårebo  [S],  Glenn

Andersson  [S], Camilla Runerås  [S], Amanda Lindblad  [S], Johanna Ritvadotter [V]

och 7 nej röster Anders Wigelsbo  [C], Sture johansson  [C], Gustaf Eriksson  [C],  Erik

Hamrin  [M], Martin Eriksson  [M], Magnus Edman  [SD], Andreas Andersson  [SD].

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt för asylsökande och papperslösa elever, med TF-personnummer, som studerat

läsåret  18/19  på IMSPR Kungsängsskolan och som under  2019  fyller 20 år eller mer

förfara med studier inom vuxenutbildningen enligt följande:

0 För dem som vid Slutet av vt—19 erhållit godkänt betygi Sva, Ma och minst

ett annat ämne bevilja studier på gymnasial nivå för gymnasieexamen,

. För dem som erhållit godkänt betyg i Sva eller Ma och minst ett annat ämne

men inte klarar kraven för studier på gymnasial nivå enligt förra stycket be-

vilja fem månaders studier vid grundläggande vuxenutbildning och därefter

studier på gymnasial nivå enligt förra stycket om kravnivån uppnåtts,

' För dem som vid slutet av vt-19 inte uppfyllt kraven för studier på grundläg-

gande nivå inte bevilja vidare utbildning, samt

a_tt utbildningen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra

sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

Reservation

Ulrika Spårebo  (S], Glenn Andersson  (S), Camilla Runerås  (S),  Amanda Lindblad (S),

johanna Ritvadotter [V) och Hanna Westman (SBA) reserverar sig till förmån för

Amanda Lindblads yrkande.

Erik Hamrin  [M], Martin Eriksson  [M), Magnus Edman (SD) och  Andreas  Andersson

(SD) reserverar  sig till förmån för Erik Hamrins yrkande.

Utdrag

Rektor, Kungsängsskolan

Utdragsbestyrkande

(w
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Dnr 2019/452

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen; 5.24  Be-

sluta om schakttillstånd på kommunal mark

INLEDNING

Från Samhällsbyggnadskontoret har det inkommit önskemål om tillägg till delegat-

ionsordningen när det gäller beslut om schakttillstånd på kommunal mark, inom

Samhällstekniska kontorets verksamheter och ansvarområden i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/98/1, missiv

Ledningsutskottets beslut §  115, 2019-05-27

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  5.24  tillförs delegationsordningen enligt följande;

5.24  Besluta schakttillstånd på kommunal mark

Delegat:

. Kontorschef,samhällsbyggnadskontoret

. Enhetschef, samhällstekniska enheten

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  5.24  tillförs delegationsordningen enligt följande;

5.24  Besluta schakttillstånd på kommunal mark

Delegat:

. Kontorschef,samhällsbyggnadskontoret

. Enhetschef, samhällstekniska enheten

Utdrag

Registrator

Kommunjurist

Kontorschef, Samhällsbyggnadskontoret

Enhetschef, Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande

%
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(30)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr2019/452

Revidering av delegationsordning för  kommunstyrelsen; 8.25  Be-

sluta om schakttillstånd på kommunal mark

INLEDNING

Från  Samhällsbyggnadskontoret har det inkommit önskemål om tillägg till delegat-

ionsordningen när det gäller beslut om schakttillstånd på kommunal mark, inom

Plan-och utvecklingsenhetens verksamheter och ansvarsområden i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/99/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  § 116, 2019-05-27

Yrkande

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

åt en ny punkt  8.25  tillförs delegationsordningen enligt följande;

8.25  Besluta schakttillstånd på kommunal mark

Delegat:

. Kontorschef,samhällsbyggnadskontoret

' Planchef

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  8.25  tillförs delegationsordningen enligt följande;

8.25  Besluta schakttillstånd på kommunal mark

Delegat:

. Kontorschef,samhällsbyggnadskontoret

. Planchef

Utdrag

Registrator

Kommunjurist

Kontorschefi Samhällsbyggnadskon toret

Planchef

Utdragsbestyrkande%
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (30)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr2019/452

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen; 1.24 Be—
hörighet att teckna kommunövergripande avtal för ID06 vid digi-
tala  verifikationskrav så som BankID och  mobilt  BankID för kom-
munens räkning

INLEDNING

De förekommande  digitala  verifieringskraven som ställs i samband med ansökan om

ID06- obligatorisk ID-och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen medför att kom—

munanställd behörig firmatecknare alltjämt tvingas verifiera sig med personligt di-

gitalt BankID alternativt mobilt BankID, något som saknar stöd i lag med undantag

för reglering i anställningsavtal. Med hänvisning till detta föreslås ett tillägg i dele-

gationsordningen för kommunstyrelsen.

Beredning

Bilaga KS 2019/100/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  §  117, 2019—05-27

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

it; en ny punkt 1.24 tillförs delegationsordningen enligt följande;

1.24 Behörighet att teckna kommunövergripande avtal för ID06 vid digitala verifi—

kationskrav så som BankID och mobilt BankID för kommunens räkning

Delegat:

. Kommunchefmed möjlighet att vidaredelegera till kommunjurist

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt 1.24 tillförs delegationsordningen enligt följande;

1.24 Behörighet att teckna kommunövergripande avtal för ID06 vid digitala verifi—

kationskrav så som BankID och mobilt BankID för kommunens räkning

Delegat:

. Kommunchef med möjlighet att vidaredelegera till kommunjurist

 

Utdrag

Registrator

Kommunjurist

Kommunchef

Utdragsbestyrkande

CW
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (30)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr  2019/829

Önskemål och beslut angående ombyggnation/tillbyggnation —

Fastighetsbeteckningen Verdandi 17

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade den  8  maj 2019, § 75, att alla beslut om till-och om-

byggnationer ska fattas av kommunstyrelsen.

En begäran om ombyggnationer har inkommit från skolnämnden.

Beredning

Bilaga KS  2019/108/1, begäran om ombyggnation — Skolnämnden

Bilaga KS  2019/108/2, kostnadsberäkning från Fastighetsenheten avseende fastig-

heten Verdandi 17

Ledningsutskottets beslut § 117, 2019-05-27

Yrkande

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja investering på fastigheten Verdandi 17 i enlighet med Bilaga KS

201 9/1 08/ 2.

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&bevilja investeringar på fastigheten Verdandi 17 i enlighet med Bilaga KS

2019/108/2  samt på Ösby elevhem i enlighet med Bilaga KS  2019/108/1.

Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Anders Wigelsbos yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på sitt eget yrkande

och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&bevilja investeringar på fastigheten Verdandi 17 i enlighet med Bilaga KS

2019/108/2  samt på Ösby elevhem i enlighet med Bilaga KS  2019/108/1.

Utdrag

Fastighetsenheten

Skolnämnden

Utdragsbestyrkande

%
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 28 (30)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Dnr  2019/846

Budgetdirektiv  2020-2022

INLEDNING

Förslag till budgetdirektiv för det fortsatta budgetarbetet.

Beredning

Bilaga KS 2019/112/1, beräkningar budgetdirektiv Allians för Sala  2020—2022

Bilaga KS 2019/112/2, skrivelse och beräkningar budgetdirektiv 2020-2022 Social-

demokraterna

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till budgetdirektiv i enlighet med Bilaga KS 2019/112/1.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ät anta förslag till budgetdirektiv i enlighet med Bilaga KS 2019/112/2.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 10 minuter.

Magnus Edman (SD) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S) yr—

kanden och finner Ulrika Spårebos yrkande bifallet

Votering

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. Den som stödjer Ulrika

Spårebos [S] yrkande röstar ja, den som stödjer Anders Wigelsbos (C]yrkande rös—
tar nej.

Vid omröstning avges  7  ja-röster (Ulrika Spårebo [S], Glenn Andersson  [S], Camilla
Runerås  [S], Amanda Lindblad [S], Johanna Ritvadotter  [V], Magnus Edman [SD],

Andreas Andersson [SD] och 6 nej röster Anders Wigelsbo [C], Sture Johansson [C],

Gustaf Eriksson [C], Erik Hamrin [M], Martin Eriksson [M], Hanna Westman [SBÄ]).

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag anta budgetförslag i enlighet med Bilaga KS  2019/1 12/2.

Reservation

Anders Wigelsbo (C), Sture Johansson (C), Gustaf Eriksson (C), Erik Hamrin [M],

Martin Eriksson (M) och Hanna Westman (SBA) reserverar sig till förmån för Anders

Wigelsbos [C) yrkande.

Utdrag

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

WV
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-06-03

§  104 Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 15 maj och 27 maj 2019

fattat  beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegat-

ionsbeslut i enlighet med Bilaga KS  2019/111/1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

W flm/
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SAM  MANTRÄDESP ROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-06—03

Avslutning

Ordförande Anders Wigelsbo (C) tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

och tjänstepersoner för ett bra samarbete och önskar alla en trevlig sommar.

Zze  vice  ordförande Ulrika Spårebo [S) önskar ordförande och övriga detsamma.

Utdragsbestyrkande

W

30 (30)


