
KS 2019-09-12 ver .docx

s SALA
KOMMUN

 

Plats och tid

Närvarande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

GustafAdolfsalen, kl.13.30-18.10

Se sidan  2

Camilla Runerås (S) §  117-§ 126, Ulrika Spårebo (S) §127 -§ 129

Kommunstyrelsens förvaltning, måndagen den 16 september 2019 kl.15.00

,, Paragrafer 117-129

W&W] Wahlman

Angers Wigelsb ff (
r  , x M..-.. __ ___—1

2259 ' vat.

amilla erås (S), Ulrika Spårebo [S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2019-09-12

2019-09-16 Datum för anslags nedtagande 2019-10-08

Kommunstyrelsens förvaltning



SALA
KOMMUN

 

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Övriga deltaga re

Justerandes sign

Öar/UU

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Anders Wigelsbo  (C), ordförande

Elisabet Pettersson  (C)

Sture Johansson (C)

Erik Hamrin  (M)

Tomas Bergling (M) § 117- §  126

Hanna  Westman  (SBÄ)
Ulrika Spårebo  (S)

Glenn Andersson  (S)

Camilla Runerås  (S) §  117- §126
Viktor  Kärvinge  (S) §  117- § 126

Johanna Ritvadotter  07)

Magnus Edman  (SD)
Andreas Andersson  (SD)

Martin Eriksson (M) ersätter Tomas Bergling §  127- §  129

Amanda Lindblad  (S) ersätter Camilla Runerås  §  127- §129

Stefan Axinge  (S) ersätter Viktor Kärvinge § 127- § 129

Anders  Westin (C)

Mona Johansson (L)

Martin Eriksson (M)

Gunnar Larsson (M) kl.13.30-17.50

Per Larsson  (SBÄ) kl.13.30-16.30
Magnus Holm  (KD) kl.13.30-17.55

Amanda Lindblad (S)

Bo Kihlström  (S) kl.13.30-17.45
Stefan Axinge (S)

Ingela Kilholm Lindström  (MP) kl.13.30-17.45

Louise Eriksson  (SD) kl.13.30-16.00

Sverre Lindqvist  (SD)

Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare

Carina Eriksson, näringslivsutvecklare

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Henric Sjöblom, tf skolchef

Per Ström, socialchef

Roger Nilsson, kultur-och fritidschef

— ]uneAnn Wincent, tf kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-09-12

 

§ 1 1  7 Ordningsfråga

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärende  utgår  ur dagens föredragningslista:

. Förslag till beslut om Åkraskolan

ag följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista:

o  Ändring av beslut om utdömande av vite angående felaktigt utfört schaktar-

bete i Ransta, Sala kommun

0 Redovisning av anställningsavtal för ny kommunchef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ma



SALA
KOMMUN

 

§  118

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5  (19)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Dnr  2019/1224

Ny Vinterbelysning Sala

INLEDNING
Befintlig julbelysning i  Sala behöver bytas ut. Då flera månader under vintern är

mörka  föreslås därför att en mer vinterbetonad belysning köps in och kan sitta på
plats från allhelgona till våren.

Finansiering ska medel ur Jöns och Alvida Åkermans fond var syfte är ”miljöförbätt—

ringar av Sala stad”. Ett positivt förhandsbesked har redan lämnats från förvaltarna
SEB (Skandinaviska Enskilda Banken i Stockholm).

Beredning

Bilaga KS 2019/148/1, missiv  — Ny vinterbelysning Sala

Föredragning av stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman, näringslivsutvecklare

Carina Eriksson

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&  ansöka om 650 000 kronor ur ]öns och Alvida Åkermans fond för ny vinterbelys-

ning till Sala centrum, samt

&  genomföra projektet med ny vinterbelysning under hösten  2019.

Hanna Westman (SBÄ), Erik Hamrin (M) och Magnus Edman (SD) yrkar bifall till An-

ders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  ansöka om 650 000 kronor ur Jöns och Alvida Åkermans fond för ny vinterbelys-

ning till Sala centrum, samt

&  genomföra projektet med ny vinterbelysning under hösten  2019.

 

Utdrag

stadsträdgårdsmästare;

Kristin Hedman

näringslivsutvecklare;

Carina Eriksson

planeringsingenjör;

Satu Bergsten

\‘fi/ Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Dnr2018/1025

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 kommunchef ]uneAnn Wincent, samhällsbyggnadschef Anders Almroth, tf skol-

chef Henric Sjöblom, 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,
att 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,
ät uppdra till tf kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt

samt föreslå förändringar, samt
&  uppdra till tf kommunchef att ta fram förslag på åtgärder för att främja och be-

löna goda initiativ från medarbetare som syftar till att effektivisera den kommunala

förvaltningen.

Ulrika Spårebo (S), Erik Hamrin (M), Hanna Westman (SBÄ), Elisabet Pettersson (C)

och Johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att_ 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,

a_tt uppdra till tf kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt

samt föreslå förändringar, samt

Utdragsbestyrkande

_ fifi—w—jr—r— _ A——jvi_  _ __
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-09-12

 

forts  §  119

att uppdra till tf kommunchef att ta fram förslag på  åtgärder  för att  främja  och be-

löna goda initiativ från medarbetare som syftar till att effektivisera den kommunala

förvaltningen.

Utdrag

kontor

nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8  (19)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Dnr  2019/1056

Ansökan om ekonomiskt stöd till Bufff Västmanlands verksamhet i

Sala

INLEDNING

Bufff Sverige (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) är en nat-

ionell och oberoende barnrättsorganisation. Föreningen i Västmanland, Bufff Väst-

manland, är en av nio lokala föreningar och ingår i riksorganisationen Bufff Sverige,

Verksamheten riktar sig till barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fäng-

else, häkte eller frivård.

Beredning

Bilaga KS  2019/136/ 1, ansökan om ekonomiskt stöd till Bufff Västmanlands verk-

samheti Sala

Bilaga KS  2019/136/2, verksamhetsberättelse för Bufff Västmanland  2018

Bilaga KS  2019/136/3, verksamhetsplan 2019 BufffVästmanland

Ledningsutskottets beslut  § 147, 2019-08-28

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

&  bevilja 30 000 kronor till Bufff Västmanlands verksamhet i Sala ,att tas ur kom-

munstyrelsens förfogande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 30 000 kronor till Bufff Västmanlands verksamhet i Sala ,att tas ur kom-

munstyrelsens förfogande.

Utdrag

Bufff Västmanland

ekonomikontoret;

Daniel Ahlin

Utdragsbestyrkande

ofi/
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 9(19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Dnr 2019/1143

Kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön som bad-och

fiskesjö

INLEDNING

Viggsjön är belägen i norra Västerfärnebo socken och är en två hektar så kallad ås-

gropsjö. För  5-10  år sedan skedde en betydande förändring av sjön som fått stora ef—

fekter på det biologiska livet i sjöns vattenmassa, då balansen mellan djur-och växt-

plankton i sjön rubbades. Algblomning uppstod och badplatsen har flera somrar

tvingats stänga på grund av detta.

För att återställa den biologiska balansen i sjön beslutade kommunstyrelsen 7 juni

2018, § 101, att anslå 200 000 kronor till ett projekt där kommunekologen tillsam-

mans med Kilbo skolas elever skulle genomföra ett antal åtgärder. Finansiering

följde dock inte med mellan åren.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  139  /  1, missiv — kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön

som bad-och fiskesjö

Bilaga KS  2019/139/2, protokollsutdrag KommunStyrelsen  2018-06-07, §  101

Bilaga KS  2019  /  139 /3, offert från Allumite avseende vattenprovtagning och vatten-

analyser

Bilaga KS  2019 /139 /4, offert från Kloster Vattenekologi AB avseende halmkassetter

och flytande öar

Ledningsutskottets beslut  § 148, 2019-08—28.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 200 000 kronor till Miljöenheten, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 200 000 kronor till Miljöenheten, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

miljöenheten,

Anna Eriksson

Anna Winnersjö-Edholm

Ekonomikontoret,

Daniel Ahlin

Utdragsbestyrkande

W
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Dnr 2019/1134

Kranmärkning

INLEDNING

Kranmärkt är en kostnadsfri  märkning som Svenskt Vatten tagit fram .
För Sala kommuns del skulle det innebära att verksamheterna förbinder sig att inte

använda flaskvatten. Märkningen är en konkret åtgärd som går i linje med Sala kom-
muns målsättning om att verka för ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Beredning

Bilaga KS 2019 /137/ 1, missiv  — förslag om att Kranmärka Sala kommuns verksam-

heter

Ledningsutskottets beslut § 150, 2019-08-28.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

ag Kranmärka Sala kommuns verksamheter.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt Kranmärka Sala kommuns verksamheter.

Utdrag

Miljöstrateg;

Linn Hemlin

Samhällstekniska enheten;

Åsa Kling

Utdragsbestyrkande

nej
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Dnr 2019/742

Yttrande  över remiss Regional utvecklingsstrategi för Västman—

lands län

INLEDNING

Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det är ett uppdrag från rege-

ringen som styrs av den statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtar—

bete. RUS fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för

kommunerna ,inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organi-

sationer och civilsamhället.

Region Västmanland har upprättat ett förslag till strategi och förslaget har översänts

till bland annat Sala kommun för möjlighet till yttrande.

Beredning

Bilaga KS 2019  /  138 /1, yttrande över remiss Regional utvecklingsstrategi för Väst-

manlands län

Bilaga KS 2019 /138 /2, remiss regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län

Bilaga KS 2019  /  138  /  3, Regional utvecklingsstrategi

Ledningsutskottets beslut§ 151, 2019-08-28.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&  avge yttrande över remiss Regional Utvecklingsstrategi för Västmanlands län,

med tillägg utifrån diskussioner som förts vid kommunstyrelsens sammanträde den

12 september 2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över remiss Regional Utvecklingsstrategi för Västmanlands län,

med tillägg utifrån diskussioner som förts vid kommunstyrelsens sammanträde den

12 september 2019.

 

Utdrag

Region Västmanland

C/Q/ Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Dnr  2019/1146

Lokalresursplan Sala kommun

INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 28 augusti  2018, § 185, att upp—

dra till Samhällsbyggnadskontoret att ta fram en lokalresursplan och en lokalförsörj-

ningsplan. Lokalresursplanen med innehållande lokalförsörjningsplan beskriver hur

utveckling och modernisering inom fastigheter och verksamheter kan möta framti-

dens behov på ett gynnsamt sätt för Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 141 /1, lokalresursplan Sala kommun

Bilaga KS  2019 /141 /2, missiv — lokalförsörjning/lokalplaneringsprogram

Bilaga KS  2019/141/3, bilaga 1, Lokalförsörjningsplan  2019-2023

Bilaga KS  2019 /141 /4, bilaga 2, inventering av lokalbehov  — Förskolan

Bilaga KS  2019  /  141 /5, bilaga 3, inventering av lokalbehov —Vård och Omsorg

Bilaga KS  2019  /  141 /6, bilaga 4, inventering av lokalbehov Kultur och Fritid

Ledningsutskottets beslut  § 152, 2019-08-28.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

&  anta lokalresursplan Sala kommun i enlighet med Bilaga KS  2019/ 141 /1.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna föreliggande redovisning i enlighet med Bilaga KS  2019/141/1.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras  5  minuter.

Anders Wigelsbo (C), Hanna Westman (SBÄ), Erik Hamrin (M), Elisabet Pettersson

(C) och Johanna Ritvadotter (V) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos

yrkande och finner Ulrika Spårebos yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna föreliggande redovisning i enlighet med Bilaga KS  2019/141/1.

Utdrag

lokalstrateg; Jimmy Haaga

kommunledningsgruppen

registrator

? Utdragsbestyrkande

l



SALA
KOMMUN

 

§  125

Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 13 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Dnr  2019/755

Framställan om tillåtelse att uttaga pantbrev  — Tärna Bygdegårds-
förening '

INLEDNING

Sala kommun har i gåva skänkt fastigheter till Norrby Bygdegård 2009 samt Iu-

gansbo Bygdegård 2012 (förnyat 2018).  I  gåvobreven återfinns inga restriktioner

för uttagande av pantbrev i fastigheterna. Tärna bygdegårdsförening har liksom de

övriga två föreningarna mottagit en fastighet. Till skillnad från de andra gåvobreven

har kommunen i Tärna bygdegårds handling tillsatt en klausul med restriktioner om

att uttaga pantbrev i fastigheten.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  129  /  1, missiv  — angående framställan om tillåtelse att uttaga pant-

brev

Bilaga KS  2019 /129 /2 /, framställan från Tärna Bygdegårdsförening om tillåtelse att

uttaga pantbrev

Bilaga KS  2019/129/3, gåvobrev

Ledningsutskottets beslut §  154, 2019-08—28.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt göra ändringar i gåvobrevet som överlåtits till Tärna Bygdegårdsförening vid för—

värv av fastigheten Sala Tärna Prästgård  1:19  genom att ta bort restriktionskravet

om uttagande av pantbrevi fastigheten.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt göra ändringar i gåvobrevet som överlåtits till Tärna Bygdegårdsförening vid för-

värv av fastigheten Sala Tärna Prästgård  1:19  genom att ta bort restriktionskravet

om uttagande av pantbrevi fastigheten.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

%
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Justerandes sign
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SAM  MANTRÄDESP  ROTOKOLL 14 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Dnr  2019/1202

Skrivelser angående Sala Missionsförsamling

INLEDNING

Sala Missionsförsamling har i ett e-postmeddelande till Sala Prideförening den 14

augusti  2019  lämnat ett nekande besked angående föreningens förfrågan om att

hyra konsertlokalen i Sala Missionskyrka för ett framträdande av föreställningen

"Komma ut" i samband med Pridefestivalen i Sala den 14 september 2019.

Socialdemokraterna i Sala har den 28 augusti  2019  lämnat en skrivelse till Kommun-

styrelsen med anledning av händelsen.

Beredning

Bilaga KS  2019 /143 /1, Uttalande från Socialdemokraterna i Salas medlemsmöte

2019-08-27
Bilaga KS  2019/ 143 /2, skrivelse från Sala Missionsförsamling, 2019-08-30
Bilaga KS  2019/ 143 /3, avsiktsförklaring angående upprättande av Hyresavtal mel-
lan Sala kommun och Sala Missionsförsamling

Bilaga KS  2019/ 143/4, hyresavtal mellan Sala kommun och Sala Missionsförsam-

ling

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till Fastighetsenheten atti samverkan med Kultur och Fritid utvärdera

Sala kommuns hyresavtal med Sala Missionsförsamling, samt

att denna utvärdering genomförs och rapporteras till kommunstyrelsen i september

2021.

Erik Hamrin (M) och johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C)

yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i  5  minuter.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till tf kommunchef att utreda och utvärdera Sala kommuns hyresavtal

med Sala Missionsförsamling,

a_tt kommunen under utredningstiden inte bedriver någon verksamhet i Sala Miss-

ionsförsamlings lokaler, samt

a_tt denna utredning och utvärdering genomförs och rapporteras till kommunstyrel-

sen sammanträde senast december 2019.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i  5  minuter.

Utdragsbestyrkande
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forts § 126

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsen uppdrar till tf kommunchef  atti  samarbete med Sala Missions-

församling upprätta en plan för att förhindra att Sala Missionsförsamling åter bryter

mot sin egen policy, samt

a_tt en redovisning sker på kommunstyrelsen sammanträde i november  2019.

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

Anders Wigelsbos (C) yrkande.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&  uppdra till tf kommunchef att bjuda in berörda parter till ett öppet möte.

Anders Wigelsbo  (C), Hanna Westman  (SBÄ) och Magnus Edman  (SD) yrkar bifall till

Johanna Ritvadotters (V) yrkande.

Propositionsordning

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

kande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Anders

Wigelsbos (C) yrkande 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  [SBÄ],

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-

Reservation

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

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

kande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Johanna Ritvadotters yrkande mot avslag och fin-

ner Johanna Ritvadotters (V) yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till Fastighetsenheten atti samverkan med Kultur och Fritid utvärdera

Sala kommuns hyresavtal med Sala Missionsförsamling,

att denna utvärdering genomförs och rapporteras till kommunstyrelsen i september

2021,

Utdragsbestyrkande%,
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forts § 126

&  kommunstyrelsen uppdrar till tf kommunchef att  i  samarbete med Sala Missions-

församling upprätta en plan för att förhindra att Sala Missionsförsamling åter bryter

mot sin egen policy,

att en redovisning sker på kommunstyrelsen sammanträde i november  2019, samt

&  uppdra till tf kommunchef att bjuda in berörda parter till ett öppet möte.

 

Utdrag

fastighetsenheten

kultur och fritid

tf kommunchef

kommunledningsgrupp

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr  2019/1241

§  127 Ändring av beslut om utdömande av Vite angående felaktigt  utfört
schaktarbetet i Ransta, Sala kommun

INLEDNING

Beslut om utdömande av vite fattades av kommunstyrelsens ledningsutskott den 15

maj 2019, §  96, med anledning av att IP-Only AB åsidosatt sina skyldigheter att följa

Samhällsbyggnadskontorets instruktioner och beviljade schakttillstånd.

Beslutet är taget på felaktiga grunder och behöver ändras för vidare åtgärder.

Beredning
Bilaga KS  2019  /  155 /1, skrivelse  -  Ändring av beslut om utdömande av vite angå-
ende felaktigt utfört schaktarbetet i Ransta, Sala kommun

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&  upphäva tidigare fattat beslut om utdömande av vite angående felaktig schakt-

ning och överlämnar ärendet till Samhällsbyggnadskontoret för behandling enligt

sedvanlig avtalsrätt.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  upphäva tidigare fattat beslut om utdömande av vite angående felaktig schakt-

ning och överlämnar ärendet till Samhällsbyggnadskontoret för behandling enligt

sedvanlig avtalsrätt.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 128 Redovisning av anställningsavtal för ny kommunchef

INLEDNING

Anders Wigelsbo (C) redovisar anställningsavtal för ny kommunchef.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§  129 Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 28 augusti  2019  fattat be-

slut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbe-

slut i enlighet med Bilaga KS  2019/146/1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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