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Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Övriga deltagare

Justerandes sign

cw #

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Anders Wigelsbo (C), ordförande

Elisabet Pettersson (C)

Erik Hamrin (M)

Tomas Bergling (M)

Hanna Westman  (SBÄ)

Ulrika  Spårebo  (S)

Glenn Andersson  (S)

Camilla Runerås  (S)

Viktor Kärvinge  (S)

Johanna  Ritvadotter  (V) § 107-§ 116

Magnus Edman  (SD)

Andreas Andersson  (SD)

Gustaf Eriksson (C) ersätter Sture Johansson (C)

Amanda Lindblad ersätter Johanna Ritvadotter (V) § 106

Mona Johansson (L)

Martin Eriksson (M)

Per Larsson  (SBA)

Magnus Holm  (KD)

Amanda Lindblad (S)

Bo Kihlström (S)

Ingela Kilholm Lindström (M P)

Louise Eriksson  (SD)

Sverre Lindqvist  (SD)

Benny Wetterberg, stf skolchef/utredare

Per Ström, socialchef

Roger Nilsson, kultur-och fritidschef

Robert Yngvesson, planarkitekt

JuneAnn Wincent, tf kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

2(15)
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Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Innehållsförteckning

§ 106 Redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten  i  balans  .............................................................  4

§  107 Tecknande av markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Framfast Projektutveckling AB .......................... 6

§ 108 Beslut om ändring av rutin för obetalda VA-fakturor ........................................................................................ 7

9" 109 Önskemål om ombyggnation/tillbyggnation — Fastighetsbeteckning Dolomiten 1 ...........................................  8

§ 110 Yttrande över remiss klimatstrategi för Västmanlands län ................................................................................ 9

§ 111 Förslag till Energi-och klimatstrategi Sala kommun  2020-2030  med utblick mot 2045 ................................... 10

§ 112 Arbetsordning för kommunfullmäktige ........................................................................................................... 11

§ 113 Anställning av kommunchef ............................................................................................................................ 12

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

§  115 Beslut om tillförordnad kommunchef .............................................................................................................. 14

§  116 Redovisning av uppdrag .................................................................................................................................. 15

Utdragsbestyrkande

3(15)
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§ 106

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “15’

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Dnr 2018/1025

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

lans

lNLEDNING

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, stf skolchef/utredare Benny Wetterberg, kultur—

och fritidschef Roger Nilsson och socialchef Per Ström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&uppdra till tf kommunchef att fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll-och

åtgärdsplanen,

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.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 5 minuter.

Ulrika Spårebo (S] yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

a_tt uppdra till tf kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen

skriftligen redovisa beslutade åtgärder för en budget i balans, samt

a_tt status för varje åtgärd redovisas.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 5 minuter.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&uppdra till tf kommunchefatt fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll-och

åtgärdsplanen,

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

sen.

Anders Wigelsbo (C), Magnus Edman (SD), Erik Hamrin (M) och Elisabet Pettersson

(C) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande.

Utdragsbestyrkande



W SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(15)
) KOMMUNSTYRELSEN6% SALA

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-08-15

forts. § 106

Propositionsordning

Ordförande ställer  proposition  på sitt  eget  yrkande mot avslag och finner sitt eget

yrkande bifallet.

Ordförande ställer proposition på  Ulrika  Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag

och finner  Ulrika  Spårebos [S] tilläggsyrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&uppdra till tf kommunchef att fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll—och

åtgärdsplanen,

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

sen,
a_tt uppdra till tf kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen

skriftligen redovisa beslutade åtgärder för en budget  i  balans, samt

a_tt status för varje åtgärd redovisas.

Utdrag

kontor

nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

0W 573
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(15)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Dnr  2019/1095

Tecknande av markanvisningsavtal mellan Sala kommun och
Framfast Projektutveckling AB

INLEDNING

Sala kommun har som vision att växa till 25 000 invånare till är  2024, då staden fyll-

ler 400 år. En hjälp att uppnå  målet  är det upprättade Bostadsförsörjningsprogram-

met.

Plan-och utvecklingsenheten tar fram mark-och detaljplaner för attraktiva områden

för bostadsbebyggelse.

Beredning

Bilaga KS 2019/133/1, missiv — beslut om markansvisningsavtal

Bilaga KS 2019/133/2, markanvisningsavtal

Bilaga KS 2019/133/3, riktlinje för markanvisning Sala kommun dnr 2016/1182

Föredragning av planarkitekt Robert Yngvesson.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag godkänna förslaget och uppdra till Plan—utvecklingsenheten att teckna markan-

visningsavtal gällande fastigheterna Räven 10, 11, 12, 13, 14 samt 15.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslaget och uppdra till Plan-utvecklingsenheten att teckna markan—

visningsavtal gällande fastigheterna Räven 10, 11, 12, 13, 14- samt 15.

Utdrag

Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7l15l

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Dnr 2019/915

Beslut om ändring av rutin för  obetalda  VA-fakturor

INLEDNING

I  dagsläget  skickas  inte  obetalda  VA-fakturor till kronofogden då förarbetet till vat-

tenavstängning kräver stort förarbete. För att få en kontinuitet i hanteringen av obe-

talda fakturor har Samhällstekniska enheten arbetat fram ett förslag till ny rutin.

Beredning

Bilaga KS  2019/114/1, missiv

Bilaga KS  2019/114/2, förslag till ny rutin för obetalda VA-fakturor

Bilaga KS  2019/114/3, nuvarande rutin för obetalda VA-fakturor

Ledningsutskottets beslut §  125, 2019-06-19

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta ny rutin för obetalda VA-fakturor i enlighet med Bilaga KS  2019/114/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta ny rutin för obetalda VA—fakturor i enlighet med Bilaga KS  2019/114/2.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BUS)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Dnr2019/919

Önskemål om ombyggnation/tillbyggnation  — Fastighetsbeteck-
ning Dolomiten  1

INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade  2019—05-08, §  75, att införa stopp för om-och tillbygg-
nationer. Eventuella avsteg från beslutet ska fattas av kommunstyrelsen.

En begäran om ombyggnation har inkommit från Barn och utbildning.

Beredning

Bilaga KS  2019/119/1, om/tillbyggnation-önskemål om beslut, Dolomiten  1

Ledningsutskottets beslut  § 128, 2019-06-19

Yrkande

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja investering på fastigheten Dolomiten  1  i enlighet med Bilaga KS

201 9/1  1  9/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

gm bevilja investering på fastigheten Dolomiten  1  i enlighet med Bilaga KS

2019/119/1.

Utdrag

Fastighetsenheten, Åsa Eriksson

Barn och Utbildning, Henric Sjöblom

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9l15)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08—15

Dnr  2019/626

Yttrande över  remiss klimatstrategi för Västmanlands län

INLEDNING

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt perspektiv

främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens po-

litik avseende energiomställning, minskad klimatpåverkan och anpassning till ett

förändrat klimat. En del i arbetet handlar om att ta fram en regional klimat-och

energistrategi. [Västmanland omfattar klimatstrategin både begränsad klimatpåver-

kan, energiomställning och klimatanpassning.

Beredning

Bilaga KS  2019/120/1, remiss klimatstrategi för Västmanlands län

Bilaga KS  2019/120/2, sammanfattning av Klimatstrategi för Västmanlands län

Bilaga KS 2019/120/3, Sala kommuns yttrande över remiss klimatstrategi för Väst-

manlands län

Ledningsutskottets beslutå 135, 2019-06-25

Yrkande

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

at; till Länsstyrelsen avge yttrande över remiss Klimatstrategi Västmanlands län i

enlighet med Bilaga KS  2019/120/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Länsstyrelsen avge yttrande över remiss Klimatstrategi Västmanlands län i

enlighet med Bilaga KS  2019/120/3.

Utdrag

Länsstyrelsen

Miljöstrateg Linn Hemlin

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(15)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08—15

Dnr 2019/945

Förslag till Energi-och klimatstrategi Sala  kommun  2020-2030
med utblick mot 2045.

INLEDNING

Energi-och klimatstrategi Sala kommun 2020-2030 med utblick mot 2045, är ett för—

slag till ny Klimatstrategi för Sala kommun. Strategin omfattar målsättningar för det

lokala energi-och klimatarbetet för att vi ska nå fossilfria transporter och förnybar

energiförsörjning i Sala kommun år 2030.

Beredning
Bilaga KS 2019/121/1, missiv
Bilaga KS 2019/121/2, energi-och klimatstrategi Sala kommun 2020—2030 med ut—
blick mot 2045

Bilaga KS 2019/121/3, bilaga 1, Åtgärdsplan till Energi—och klimatstrategi Sala kom-
mun 2020-2030 med utblick mot 2045

Ledningsutskottets beslut § 136, 2019-06-25

Yrkande

Anders Wigelsbo  [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

&  anta Energi-och klimatstrategi Sala kommun 2020-2030 med utblick mot 2045, i

enlighet med Bilaga KS 2019/121/2, samt

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt under förutsättning att kommunfullmäktige antar Energi-och åtgärdsstrategi

Sala kommun 2020-2030, anta Bilaga 1Ätgärdsplan till Energi-och Klimatstrategi

Sala kommun 2020—2030, i enlighet med Bilaga KS 2019/121/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Energi-och klimatstrategi Sala kommun 2020-2030 med utblick mot 2045,

i enlighet med Bilaga KS 2019/121/2, samt

att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt under förutsättning att kommunfullmäktige antar Energi-och åtgärdsstrategi

Sala kommun 2020-2030, anta Bilaga 1 Ätgärdsplan till Energi-och Klimatstrategi

Sala kommun 2020-2030, i enlighet med Bilaga KS 2019/121/3.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(15)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Dnr  2019/1094

Arbetsordning för kommunfullmäktige

INLEDNING

Kommunfullmäktiges arbetsordning, tillsammans med kommunallagen och kommu-

nens reglemente, innehåller bestämmelser som reglerar kommunfullmäktiges ar—

bete. Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige i Sala kommun behöver re—

videras med anledning av den nya kommunallagen  (20172725).

Förslaget utgår från SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) skrift, Arbetsordning

för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar.

Beredning

Bilaga KS  2019/134/1, protokollsutdrag Demokratiberedningen  §  6, 2019-08-06

Bilaga KS  2019/134/2, missiv  — förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige

Bilaga KS  2019/134/3, arbetsordning för kommunfullmäktige

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Arbetsordning för kommunfullmäktige, i enlighet med Bilaga KS

2019  /  134 /3,

a_tt  den nya Arbetsordningen för kommunfullmäktige träder i kraft från och med den

1  september 2019, samt

a_tt därmed upphävs den gamla Arbetsordningen för kommunfullmäktige.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Arbetsordning för kommunfullmäktige, i enlighet med Bilaga KS

2019  /  134 /3,

a_tt den nya Arbetsordningen för kommunfullmäktige träder i kraft från och med den

1  september  2019, samt

a_tt därmed upphävs den gamla Arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-08-15

§  113 Anställning av kommunchef

INLEDNING

Anders Wigelsbo [C) informerar om rekryteringsprocessen och ger en presentation

av föreslagen ny kommunchef, Daniel Holmvin.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anställa Daniel Holmvin som kommunchefi Sala kommun från och med  1  novem—

ber  2019, under förutsättning av godkänd säkerhetsprövning,

a_tt anställningsavtal får tecknas av kommunstyrelsens ordförande och redovisas på

Kommunstyrelsens sammanträde i september.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anställa Daniel Holmvin som kommunchefi Sala kommun från och med  1  no-

vember  2019, under förutsättning av godkänd säkerhetsprövning,

a_tt anställningsavtal får tecknas av kommunstyrelsens ordförande och redovisas på

Kommunstyrelsens sammanträde i september.

Utdrag

kontor

nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Ärenden avgjorda med  stöd  av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 16 juni och 25 juni  2019

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

ionsbeslut i enlighet med Bilaga KS  2019/132/1.

Utdragsbestyrkande

13  (15)
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Beslut om tillförordnad kommunchef

INLEDNING

Fram tills att ny kommunchef tillträder den  1  november  2019, behöver tillförordnad

kommunchef utses.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt utse JuneAnn Wincent som tillförordnad kommunchef till och med 31 oktober

2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt utse IuneAnn Wincent som tillförordnad kommuncheftill och med 31 oktober

2019.

Utdrag

kontor

nämnder

Utdragsbestyrkande

14  (15)
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&  KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-08-15

§  116 Redovisning av uppdrag

INLEDNING

Glenn Andersson (S) är vald till  styrelseledamot  i  Sala Hembygds—och fornminnes—

förening.

På uppdrag från styrelsen lyfter han frågan om att det saknas ett gällande avtal mel-

lan Sala Hembygds-och fornminnesförening och Sala kommun samt att utbetalning

av driftsbidrag inte har verkställts.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt frågan är noterad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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