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Ingela Kilholm Lindström (MP)
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§  130 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga till följande punkt på dagordningen:

.  Utseende av firmatecknare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 131 Information  om det systematiska arbetsmiljöarbeteti Sala kom-
mun  inför  Arbetsmiljöverkets besök

INLEDNING

Inspektörer  från  Arbetsmiljöverket besöker under 2019 regioner och kommuner.

Syftet med besöken är att informera politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd om

vilket ansvar de har som ytterst ansvariga arbetsgivare i den egna organisationen.

De ska få kunskap och förståelse för hur de ska hantera arbetsmiljöfrågor och om
hur arbetsmiljölagen fungerar. Inför arbetsmiljöverkets besöki Sala informerar per-

sonalkontoret om det systematiska arbetsmiljöarbetet i Sala kommun.

Beredning

Föredragning av förhandlingschef Isak Holstensson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

fl lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Information om lönekartläggning 2018  utifrån diskrimineringsla-

gen

INLEDNING

Lönekartläggning 2018  har genomförts i Sala kommun i enlighet med Diskrimine—

ringslagens regler  (2008:567).  Lönekartläggningens syfte är att upptäcka, åtgärda

och förhindra osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor mellan män och

kvinnor.

Beredning

Föredragning av förhandlingschef Isak Holstensson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Vir——
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2018/1025

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

lans

INLEDNING

På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari  2019, §  9, beslutades att Vid

varje sammanträde med kommunstyrelsen ska en noggrann ekonomisk analys över

kommunens aktuella situation redovisas samt hur arbetet med den ekonomiska

handlingsplanen för att balansera kommunens underskott fortlöper.

Beredning

Tf kommunchefjuneAnn Wincent, tf skolchef Henric Sjöblom och socialchef Ingrid

Strandman föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt 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,

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

samt föreslå förändringar, samt

a_tt uppdra till tf kommunchefatt ta fram förslag på åtgärder för att främja och be—

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

förvaltningen.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt 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,

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

samt föreslå förändringar, samt

a_tt 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

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2019/1377

Delårsrapporter  2019-08-31, kommunstyrelsens verksamheter
och överförmyndare

Beredning

Bilaga KS  2019/180/1, kommunchef

Bilaga KS  2019/180/2, medborgarkontor

Bilaga KS  2019/180/3, kontoret för hållbar tillväxt

Bilaga KS 2019/180/4, näringslivskontor

Bilaga KS  2019/180/5, personalkontor

Bilaga KS  2019/180/6, ekonomikontor

Bilaga KS  2019/180/7, samhällsbyggnadskontor

Bilaga KS  2019/180/8, bygg-och miljökontor

Bilaga KS  2019/180/9, räddningstjänst

Bilaga KS  2019/180/10, överförmyndare

Bilaga KS  2019/180/11, revision

Bilaga KS  2019/180/12, intern kontrollplan övergripande för Sala kommun

Bilaga KS  2019/180/13, intern kontrollplan kommunstyrelsens verksamheter

Bilaga KS 2019/180/14, intern kontrollplan överförmyndare

Föredragning av tf kommunchefjuneAnn Wincent, kommunjurist jonna Kangas och

samhällsbyggnadschefAnders Almroth.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

gut fastställa delårsrapport  2019  för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verk-

samheter,

a_tt fastställa delårsrapport  2019  för överförmyndare, samt

a_tt godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för  2019  för kommunsty-

relsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa delårsrapport  2019  för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verk-

samheter,

a_tt fastställa delårsrapport  2019  för överförmyndare, samt

a_tt godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för  2019  för kommunsty—

relsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

Utdrag

ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

j/L
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—10-17

Dnr  2019/1331

Delårsrapport  2019  för Sala kommun

Beredning

Bilaga KS  2019/179/1, delårsrapport  2019-08—31, Sala kommun

Reviderad Bilaga KS  2019/179/1, delårsrapport  2019—08—31, Sala kommun

Bilaga KS  2019/179/2, bilaga nämndernas verksamhetsberättelser

Bilaga KS  2019/179/3, nämndernas beslutsprotokoll

Bilaga KS 2019/179/4, uppföljning nämndernas internkontrollplaner

Ledningsutskottets beslut 2019-10-02, § 182

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2019, samt

a_tt godkänna delårsrapport  2019  för Sala kommun.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av internkontrollplaner  2019, samt

a_tt godkänna delårsrapport  2019  för Sala kommun.

Protokollsanteckning

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Viktor Kärvinge (S), Amanda Lindblad (S)

och Bo Kihlström (S) lämnar in protokollsanteckning, se bilaga.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

VOL



W

&  SALA
KOMMUN

§136

l6w
Justerajdes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (43)

KOMMU NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr 2019/1235

Förslag till  beslut  om Åkrautredningen

INLEDNING

Äkraskolan är utrymd sedan höstterminen 2018 på grund av fuktskador och verk—

samheten inryms nu i Gärdesta modulskola. Den 26 juni 2018 beslutade kommun-

styrelsens ledningsutskott ,§ 164, att uppdra till kommunchefen att utreda Äkrasko-

lans framtid. Syftet är att hitta alternativ till hur Äkraskolan kan ersättas eller åter-

ställas.

Beredning

Bilaga KS 2019/154/1, slutrapport Äkraskolans framtid

Bilaga KS 2019/154/2, Sala  bästas förslag till beslut

Bilaga KS 2019/154/3, Socialdemokraternas förslag till beslut

Ledningsutskottets beslut 2019—10-02, § 200

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt påbörja arbetet med att bygga en ny Äkraskola, i enlighet med alternativ 2 i

Äkrautredningen, att bygga en stor skola på Äkraskolans markområde.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt påbörja arbetet med att bygga en ny Äkraskola, i enlighet med alternativ 2 i

Äkrautredningen, samt

att bygga en skola på Äkraskolans markområde.

Erik Hamrin (M), Tomas Bergling (M), Anders Westin (C) och Sture johansson (C)

yrkar bifall till Anders Wigelsbos [C) yrkande.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bygga en ny skola för maximalt 500 elever på Magistern 1 och 2  i likhet  med den

på Valla  F-6,

&förlänga nuvarande avtal för modulerna till längst 31 december 2023, samt

a_tt nya Åkraskolan ska tas i bruk höstterminen 2023.

Amanda Lindblad yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande

Magnus Edman  (SD) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bygga en ny Åkraskola på befintlig plats för max 450 elever, med kulturinrikt-

ning, samt

a_tt särskolan inte ingår i projektet ny Äkraskola.

Hanna Westman (SBA) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omgående starta projektering av bygget av nya förskoleplatser på Äkratomten

som står klara så fort som möjligt. Antalet platser ska täcka kommande års behov,

Utdragsbestyrkande

Vlx--.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

forts §  136

att det även  utreds  om bygget ska finansieras med egna medel eller om det finns pri-

vata intressenter som vill bygga och utföra verksamheten,
a_tt en utredning om hur högstadierna ska placeras startas och att det vid alla nya

skolor centralt i Sala tas med i beräkningarna, så att det finns tillräcklig tomtmark

och att utredningen redovisas till kommunstyrelsen innan budgetberedning 2021,
&  omgående starta projektering av att en ny skola byggs i etapper på Mamreområ-
det tillsammans med privata intressenter eller i egen regi, där första etappen blir en

ny F-6 skola och ska stå klar senast  2023, etapp 2  blir ett högstadium och idrottshall

och lämnas till budgetberedning 2021,
a_tt moduler tas bort från Äkraskolan när Mamreskolans första etapp står klar.

Anders Westin (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avslå samtliga av Hanna Westmans (SBA) yrkanden.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.12.23-12.30

Proposition

Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner sitt eget yrkande bi—
fallet.

Votering

Votering begärs.

Ordförande ställer kontraproposition på ledningsutskottets yrkande, Ulrika Spå-

rebos (S) yrkande, Magnus Edmans yrkande (S) och Hanna Westmans yrkande och

finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Anders Wigelsbos (C) yr-
kande röstar ja, den som stödjer Ulrika Spårebos (S) yrkande röstar nej.

Vid omröstning avges  5  ja-röster (Anders Wigelsbo [C], Sture johansson [C], Anders

Westin [C], Erik Hamrin [M], Tomas Bergling [M]), och 5 nej—röster (Ulrika Spårebo
[S], Glenn Andersson [5], Amanda Lindblad [S], Viktor Kärvinge [S], Bo Kihlström

[S]) 3  ledamöter avstår, Hanna Westman [SBÄ] Magnus Edman [SD], Andreas An-
dersson [SD]). Ordförande fäller utslagsröst.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt påbörja arbetet med att bygga en ny Äkraskola, i enlighet med alternativ  2  i

Äkrautredningen, samt

att bygga en ny skola på Äkraskolans markområde.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S], Amanda Lindblad (S], Viktor Kärvinge (S],

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

Westman (SBA) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrags  bestyrkande, />
Vlixx
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forts  §  136

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

nus Edmans  (SD) yrkande.

Utdrag

kommunchef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr 2019/948

Beslut om förvärv av fastigheten Brädgården  4

INLEDNING

Sala kommun har som vision att Växa till 25 000 invånare till  2024.  För att uppnå

detta  upprättades ett bostadsförsörjningsprogram och som en del av det en målbild

för utveckling av Norrmalm som ett pendlingsnära boende.

För att möjliggöra stadsomvandlingen av området genomför Plan-och utvecklings-

enheten strategiska förvärv av fastigheter på Norrmalm för att på så sätt kunna kon-

trollera den framtida utvecklingen.

Beredning

Bilaga KS  2019/130/1, missiv  — beslut om förvärv av fastigheten Brädgården  4
Bilaga KS  2019/130/2, värdeutlåtande  — Forum Fastighetsekonomi AB

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt teckna avtal om framtida förvärv av fastigheten Brädgården 4,  samt

a_tt kommunstyrelsens ordförande får teckna avtal.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt teckna avtal om framtida förvärv av fastigheten Brädgården 4, samt

a_tt kommunstyrelsens ordförande får teckna avtal.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMU NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2019/1223

Revidering av riktlinje om kränkande särbehandling

INLEDNING

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har genomfört en tillsyn av Sala kommun.

Inom ramen för tillsynen har DO begärt in Sala kommuns riktlinjer och rutiner avse-

ende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier och granskat det material

som Sala kommun lämnat in.

DO bedömer att Sala kommuns dokument "Riktlinje om kränkande särbehandling"

inte uppfyller kraven på sådana riktlinjer och rutiner som avses i  3  kap.  6 §  Diskri-

mineringslagen.

Beredning

Bilaga KS  2019/149/1, tjänsteskrivelse  — revidering av riktlinje om kränkande sär-

behandling

Bilaga KS  2019/149/2, reviderad Riktlinje om kränkande särbehandling

Bilaga KS  2019/149/3, Riktlinje om kränkande särbehandling

Ledningsutskottets beslut  2019—09-11,§ 159

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att anta reviderad Riktlinje om kränkande särbehandling i enlighet med Bilaga KS

2019 /149 /2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta reviderad Riktlinje om kränkande särbehandling i enlighet med Bilaga KS

2019/149/2.

Utdrag

personalkontoret

registrator

Utdragsbestyrkande

OM [L
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10—17

Dnr 2019/1208

Övertagande av flytbrygga och gångbro från Måns Ols Sällskapet

INLEDNING

Måns Ols Sällskapet har låtit uppföra en flytbrygga och en gångbro på kommunens

mark vid Måns Ols—området. Dessa två anläggningar vill sällskapet nu att kommunen

övertar ansvaret för. Anläggningarna uppfördes under  2017  och har projekterats

och anlagts i samråd med berörda verksamheter inom kommunen. Erforderliga lov

och dispenser har beviljats.

Beredning

Bilaga KS 2019/144/1, missiv — övertagande av flytbrygga och gångbro från Måns

Ols Sällskapet

Bilaga KS 2019/144/2, skrivelse från Måns Ols Sällskapet

Ledningsutskottets beslut  2019-09-11, § 162

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommun övertar anläggningar i enlighet med Bilaga KS 2019/144/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommun övertar anläggningar i enlighet med Bilaga KS 2019/144/2.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret

(A Utdragsbestyrkande

!:
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 16 (43>

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2019/1209

Omfördelning av medel inom ram för VA—investeringar

INLEDNING

I  samband  med byggnation av ny vårdcentral och nytt äldreboende inom kvarteret

Löparen, ska gatuhöjden ändras och gatan byggas om vissa delar. Innan det arbetet

genomförs finns behov av att byta ut VA-ledningar samt höja kapacitet för dagvat-

ten. För att slutföra projektet föreslås en omfördelning av medel inom ram för VA-

investeringar.

Beredning

Bilaga KS  2019/151/1, missiv — omfördelning av medel inom ram för VA-investe-

ringar

Ledningsutskottets beslut  2019-09-11, §  163

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  1000  000 kronor från projekt  3222  och Evelund DP (saknar  projekt-

nummer) till projekt  3298  Östra Kvarteret Silvervallen VA.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  1000  000 kronor från projekt  3222  och Evelund DP (saknar projekt-

nummer] till projekt  3298  Östra Kvarteret Silvervallen VA.

Utdrag

samhällstekniska enheten, Åsa Kling

ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Utdragsbestyrkande

[/LL—x
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10—17

Dnr 2019/1210

Omfördelning av  medel inom  ram för gatuinvesteringar

INLEDNING

]osefsdalsvägen var  längre tillbaka vägen  norr ut mot Avesta, även idag förekommer

en hel del genomfartstrafik. Hastigheten på vägen har sänkts från 50 kilometer per

timme till 30 kilometer per timme från och med den 2 september 2019.

I  och med att Salabostäder AB byggt klart sina bostäder på ]osefdalsvägen 8-10,

kommer ett farthinder att byggas, i anslutning till Salabostäders fastighet, under ok-

tober 2019. Ytterligare farthinder samt flytt av in—och utfart planeras. Det finns inga

medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i investeringsbudget för 2019. Därför fö-

reslås en omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar.

Beredning

Bilaga KS 2019/152/1, missiv — omfördelning av medel inom ram för gatuinveste-

ringar

Ledningsutskottets beslut 2019-09-11, § 164

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 300 000 kronor från projekt 3165 DP Kristina 4:11parkering till tra-

Hksäkerhetshöjande åtgärder Iosefdalsvägen.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 300 000 kronor från projekt 3165 DP Kristina 4:11 parkering till tra-

fiksäkerhetshöjande åtgärder Josefdalsvägen.

Utdrag
Samhällstekniska enheten, Äsa Kling

ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Utdragsbestyrkande

M,.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr 2019/1288

§ 142 Omfördelning av  medel  inom ram för Centralförrådet - investe-
ringar

INLEDNING
I  samband med en  olycka  förstördes en snöplog som  används  på  lastbilar.  Samhälls-

byggnadskontoret har  kommit  fram till att den bästa lösningen är att inskaffa en

snöplog till lastmaskin istället för till lastbil. Det innebär att det blir lättare att be—

manna lastmaskinen då ingen C—behörighet krävs för att framföra den. Fler personal

har behörighet för lastmaskinen. Planen är att köpa in en ny eller begagnad snöplog

via omfördelning av investeringsmedel.

Beredning
Bilaga KS 2019/158/1, missiv

Ledningsutskottets beslut 2019-09-2 5, § 172.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 150 000  kronor  från 8252 till 8254 för inköp avi första hand begag-

nad snöplog.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  omfördela 150 000  kronor  från 8252 till 8254 för inköp avi första hand begag-

nad snöplog.

Utdrag

Samhällstekniska enheten, Kent Karlsson

ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MW till'/VW.
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 19 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2019/1289

Omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar — cykel-

och gångbanor

INLEDNING

Samhällstekniska enheten fick i slutet av  2017  besked från Trafikverket om statlig

finansiering om 50% för anläggning av tre nya gång-och cykelvägar i  Sala.  Slutredo-

visning ska ske senast 20 december  2019.

Gång-och cykelvägarna kommer att anläggas i höst. På grund av att en kostnadsök-

ning har skett vill Samhällsbyggnadskontoret göra en omfördelning av 700 000 kro-

nor inom gatuprogrammet

Beredning

Bilaga KS  2019/159/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  2019-09-25, §  173.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 700 000 kronor från projekt  3132  Cykelvägar till de tre statligt finan—

sierade gång-och cykelvägarna längs med Äkragatan/Berggatan, Hyttvägen och Nor-

rängsgatan.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 700 000 kronor från projekt  3132  Cykelvägar till de tre statligt finan-

sierade gång—och cykelvägarna längs med Äkragatan/Berggatan, Hyttvägen och Nor-

rängsgatan.

Utdrag

Samhällstekniska enheten, Åsa Kling

ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Utdragsbestyrkande

ML -- _____ _.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr 2019/1317

Omfördelning av  medel inom  ram för parkinvesteringar

INLEDNING

Detaljplan  för kvarteret Räven vann laga  kraft  30 juni 2018.  Under  första  halvan  av

2019 har arbetet med förverkligande av kvarteret pågått. Nu har det även blivit dags

för de grönare delarna med parkmark att genomföras. För att det ska vara möjligt

behöver medel omdisponeras inom ram för parkinvesteringar.

Beredning

Bilaga KS 2019/162/1, missiv - omfördelning av medel inom ram för parkinveste-

ringar

Ledningsutskottets beslut 2019-10-02, §  183.

Yrkanden

Anders Wigelsbo  [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 100 000 kronor år 2019, från projekt 3340 (detaljplaner, åtgärdsvals-

studier och oförutsedda utvidgningar) till Ängshagen KV Räven Park.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att omfördela 100 000 kronor år 2019, från projekt 3340 (detaljplaner, åtgärdsvals—
studier och oförutsedda utvidgningar) till Ängshagen KV Räven Park.

Utdrag
Samhällstekniska enheten, Åsa Kling
ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Utdragsbestyrkande

21
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 21(43)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2019/1292

Omfördelning av medel inom ram för VA-anslutning vid spårom-
råde  i Rosshyttan

INLEDNING

Trafikverket bygger inom spårområdet i Rosshyttan. En ny växel och en ny service-

väg anläggs längs med spåret. Kommunen har inom spårområdet en vattenledning

om cirka 250 meter som försörjer fyra fastigheter. Enligt avtal är kommunen skyldig

att anpassa ledningen till de nya förutsättningarna när Trafikverket utför föränd—

ringar inom spårområdet.

Beredning

Bilaga KS  2019/163/1, missiv  -  omfördelning av medel inom ram VA-anslutning vid

spåromräde Rosshyttan

Ledningsutskottets beslut  2019-10-02, §  184.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

ag omfördela 250 000 kronor från projekt  3247  Slammottagning avvattnat slam

som utgår till VA-anslutning vid spårområde i Rosshyttan.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 250 000 kronor från projekt  3247  Slammottagning avvattnat slam

som utgår till VA-anslutning vid spårområde i Rosshyttan.

Utdrag

Samhällstekniska enheten, Åsa Kling
ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Utdragsbestyrkande

[fue
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—10-17

Dnr 2019/1214

Taxa för uthyrningslokaler inom Kultur och Fritid

INLEDNING

Under  2019  står två nya idrottshallar färdiga och en konsekvens av det är ökade

driftskostnader. För att klara av ökade driftskostnader behöver taxan för Kultur och

Fritids uthyrningslokaler ses över.

Beredning

Bilaga KS 2019/145/1, protokollsutdrag KFN § 82, 2019-08-15

Bilaga KS 2019/145/2, tjänsteskrivelse  — taxa för uthyrningslokaler inom Kultur och

Fritid

Ledningsutskottets beslut 2019-09-11, § 166.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt fastställa taxa för uthyrningslokaler inom Kultur och Fritid, i enlighet med Bilaga

KS 2019/145/2, samt

a_tt taxan ska gälla från och med  1  januari 2020.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt återremittera ärendet till Kultur och Fritid för en översyn av delarna i taxa för ut-

hyrningslokaler som avser företag/privatpersoner och utomkommun.

Andreas Andersson (SD) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Anders Westin (C) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

ät taxan ska utvärderas efter 30 juni 2020.

Hanna Westman (SBÄ), Sture Johansson (C) och Erik Hamrin (M) yrkar bifall till An-

ders Westins (C) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och fin-

ner att ärendet ska äterremitteras.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt återremittera ärendet till Kultur och Fritid för en översyn av delarna i taxa för ut-

hyrningslokaler som avser företag/privatpersoner och utomkommun.

 

Utdrag

kultur och fritid, Daniel Watkinson

Utdragsbestyrkande
Imy...



”=E-Few

&  SALA
KOMMUN

§  147

Justerandes  sign

CW

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 23 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2019/1293

Risk-och sårbarhetsanalys enligt lag [2006:544) om kommuners

och landstings  åtgärder  inför och vid extraordinära händelser i

fredstid och höjd beredskap

INLEDNING

Enligt lagen om extraordinära händelser ska kommunen varje mandatperiod göra

en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa

händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska värderas och sam-

manställas i en risk och sårbarhetsanalys som redovisas skriftligen till länsstyrelsen.

Beredning

Bilaga KS  2019/157/1, missiv

Bilaga KS  2019/157/2, risk-och sårbarhetsanalys

Reviderad Bilaga KS  2019/157/2, risk-och särbarhetsanalys

Ledningsutskottets beslut  2019-09—2  5, §  175

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa Risk-och sårbarhetsanalys enligt lag [20062544] om kommuners och

landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd bered-

skap, i enlighet med revideringar i Bilaga KS  2019/157/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa Risk-och sårbarhetsanalys enligt lag (2006:544) om kommuners och

landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd bered-

skap, i enlighet med revideringari Bilaga KS  2019/157/2.

Utdrag

beredskapssamordnare, Rickert Olzon

Utdragsbestyrkande

‘1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr2019/979

Yttrande över  remiss  av betänkandet Moderna tillståndsprocesser

för elnät  (SOU  201930)

INLEDNING

Sala kommun har inbjudits att lämna yttrande över betänkandet Moderna tillstånds-

processer för elnät  (SOU  201930).

Bakgrunden till utredningen är den energiöverenskommelse som slöts mellan fem

riksdagspartier i juni 2016. Den innefattar mål om att Sverige år 2040 ska ha en helt

och hållet förnybar elproduktion. Utredningens uppdrag har varit att se över regel—

verket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga

hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas.

Beredning

Bilaga KS 2019/167/1, remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser  [SOU

2019:30)
Bilaga KS 2019/167/2, sammanfattning av utredningen

Bilaga KS 2019 /167/3, yttrande
Reviderad Bilaga KS 2019/167/3, yttrande

Ledningsutskottets beslut 2019-10-02, § 180.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät

(SOU  201930), i  enlighet med Bilaga KS 2019/167/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät

(SOU  201930) , i enlighet med revideringari Bilaga KS 2019/167/3.

Utdrag
Sala—Heby Energi AB
lnfrastrukturdepartementet

Utdragsbestyrkande
[1/7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(43)

KOMMU NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2019/1321

Rutin internkontroll 2020

INLEDNING

Revisionen har genomfört en granskning av Sala kommuns interna styrning och

kontroll. Nu föreligger ett förslag till nya rutiner för internkontroll som ska gälla

från och med  2020.

Beredning

Bilaga KS  2019/161/1, risk-och väsentlighetsanalys

Bilaga KS  2019/161/2, risk-och väsentlighetsanalys, blankett

Bilaga KS  2019/161/3, internkontrollplan

Bilaga KS  2019/161/4, uppföljning av internkontrollplan, blankett

Ledningsutskottets beslut  2019-10-02, §  181.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

&& lägga informationen till handlingarna, samt

a_tt uppdra till respektive nämnd att upprätta plan för internkontroll i enlighet med

de nya rutinerna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna, samt

a_tt uppdra till respektive nämnd att upprätta plan för internkontroll i enlighet med

de nya rutinerna.

Utdrag

ekonomikontoret

nämnder

Utdragsbestyrkande

MM
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2018/495

Motion levandegör Sala kommuns historia och kulturarv

INLEDNING

Motionen är  väckt  av Magnus Edman  (SD) 23 mars  2018  och förslaget är att Sala

kommun ska utreda möjligheten att införa ett system för skyltar med QR-koder på

lämpliga platser i kommunen i syfte att lyfta fram och levandegöra Sala kommuns

rika historia.

Beredning

Bilaga KS  2019/168/1, motion — levandegör Sala kommuns historia och kulturarv

Bilaga KS 2019/168/2, yttrande

Bilaga  KS 2019/168/3, svar på motion från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottets beslut  2019-10-02, §  186

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Hanna Westman  (SBÄ), Magnus Edman  (SD) och Viktor Kärvinge  [S) yrkar bifall till

Anders Wigelsbos (C] yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
!
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (43)

KOMMU NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10—17

Dnr2018/48

Motion ta våld i nära relationer på allvar

INLEDNING

Motionen är  väckt  av Sarah Svensson (Fi) den 26 mars  2018  och förslaget är att Sala

kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld  i  Västerås för att erbjuda kommu—

nens våldsutsatta invånare det bistånd, skydd och behandling som kommunen enligt

lag är skyldig till.

Beredning

Bilaga KS  2019/169/1, motion  — ta våld i nära relationer på allvar

Bilaga KS 2019/169/2, yttrande från Vård och Omsorg

Bilaga KS  2019/169/3, beslut Vård- och omsorgsnämnden  2018-09-20, §  104

Bilaga KS  2019/169/4, svar  på motion från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottets beslut 2019-10-02, § 187

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Anders Westin (C) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag bifalla motionen, samt

a_tt bejaka motionens intentioner och utreda kostnader och förutsättningar för att

ansluta sig till Centrum mot våld.

Hanna Westman (SBÄ), Magnus Edman (SD) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yr-

kande.

Erik Hamrin (M) och Anders Westin (C) yrkar bifall till andra att-satsen i Ulrika Spå—

rebos (S) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spå-

rebos (S) yrkande och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen, samt

att bejaka motionens intentioner och utreda kostnader och förutsättningar för att

ansluta sig till Centrum mot våld

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2018/397

§  152 Motion om digitala anslagstavlor

INLEDNING

Motionen är  väckt  av Kristina Nyberg (S) den 26 mars  2018  och förslaget är inrätta

centralt placerade digitala anslagstavlor och att annonsering på alla kommunens di—

gitala anslagstavlor ska vara kostnadsfri.

Beredning

Bilaga KS  2019/170/1, motion  — digitala anslagstavlor

Bilaga KS  2019/170/2, yttrande från medborgarkontoret

Bilaga KS  2019/170/3, svar på motion från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottets beslut  2019-10-02, § 188

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionens första att-sats, samt

a_tt avslå motionens andra att-sats.

Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Erik Hamrins [M) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionens första att-sats, samt

a_tt avslå motionens andra att—sats.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign _ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—10-17

Dnr2016/1480

Motion om att se över stadens gatuskyltar

INLEDNING

Motionen är väckt av Eva Stenberg (5) den 12 december  2016  och förslaget är att en

översyn görs av stadens gatuskyltar i syfte att åtgärda där det behövs.

Beredning

Bilaga KS  2019/171/1, motion  — se över stadens gatuskyltar

Bilaga KS  2019/171/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/171/3, svar på motion från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottets beslut  2019-10-02, §  189.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Glenn Andersson (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Magnus Edman (SD) och Hanna Westman (SBA) yrkar bifall till Glenn Anderssons

(S) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Glenn Anders-

sons (S) yrkande och finner Glenn Anderssons (S) yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Utdrag

kommunfullmäktige

// Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr 2018/780

Medborgarförslag om att soparent Stora  Torget i  Sala så att kul-
lerstenarna kommer fram

INLEDNING

Medborgarförslaget är väckt av Eva Block den 28 maj 2018 och innebär ett önske-

mål om att sopa rent Stora Torget  i  Sala så att kullerstenarna kommer fram  igen.

Beredning

Bilaga KS 2019/172/1, medborgarförslag — sopa rent Stora Torget  i Sala

Bilaga KS 2019/172/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2019/172/3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottet beslut  §  190, 2019-10—02

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Magnus Edman [SD) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Magnus Ed-

mans  (SD) yrkande och  firmer ledningsutskottets  förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 31(43>

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr 2018/814

Medborgarförslag gällande krisberedskap — krisplan för vattenför-

sörjning

INLEDNING

Medborgarförslaget är väckt av Björn Norén den 28 maj 2018  och innebär bland an-

nat önskemål om att kommunen utreder och uppdaterar planen för vattentillförsel

till alla invånare, krisberedskap och krisplan för vattenförsörjning.

Beredning

Bilaga KS  2019/173/1, medborgarförslag — krisberedskap/krisplan vatten försörj-

ning

Bilaga KS  2019/173/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/173/3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottet beslut  § 191, 2019-10-02

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget.

Hanna Westman  (SBÄ), Andreas Andersson (SD), Magnus Edman  (SD) yrkar bifall

till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spå-

rebos (S) yrkande och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

Beslut

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr 2018/462

Medborgarförslag om politikerträffar för medborgarna

INLEDNING

Medborgarförslaget är väckt av Eva Castellanos den 19 mars  2018.  Förslaget är att

införa träffar där representanter från varje parti deltar en bestämd tid varje månad

på en offentlig plats. Vid dessa tillfällen kan medborgarna samtala och ställa frågor.

Beredning

Bilaga KS  2019/174/1, medborgarförslag — politikerträffar för medborgarna

Bilaga KS  2019/174/1, yttrande

Bilaga KS  2019/174/3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottet beslut  § 192, 2019-10-02

Yrkanden

Erik Hamrin [M] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget, samt

a_tt överlämna förslaget till demokratiberedningen för beredning.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos

(S) yrkande och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att bifalla medborgarförslaget, samt

tt överlämna förslaget till demokratiberedningen för beredning.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2017/1533

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs ”Hästar" från

Åkra—området till stadsparken

INLEDNING

Medborgarförslaget är väckt av Mats Lundmark den 15 december  2017  och går ut

på att Lennart Lindbergs skulptur "Hästar", som i dag står på Åkraområdet, flyttas

till stadsparken.

Beredning

Bilaga KS  2019/175/1, medborgarförslag — flytta Lennart Lindbergs "Hästar" från

Åkraområdet till stadsparken

Bilaga KS  2019/175/2, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottet beslut  § 193, 2019-10-02

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



WEE-av

&  SALA
KOMMUN

§158

Justerandes sign

/
lf ÄN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (43)

KOMMU NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10—17

Dnr 2018/578

Medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols

INLEDNING

Medborgarförslaget är  väckt  av Jenny Degerland och innebär förslag om att bygga en

lekplats/aktivitetsområde på  Måns  Ols-området, som kan utnyttjas året om

Beredning

Bilaga KS  2019/176/1, medborgarförslag — bygg lekplats vid Måns Ols

Bilaga KS  2019/176/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/176/3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottet beslut §  194, 2019-10-02

]äv

Erik Hamrin  (M), Tomas Bergling [M) och Gunnar Larsson (M) anmäler  jäv.

Gustaf Eriksson (C) ersätter Erik Hamrin och Per Larsson (SBA) ersätter Tomas

Bergling (M).

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget, samt

a_tt för egen del uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att utreda hur en lekplats vid

Måns 015 ska utformas.

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

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spå-

rebos (S) yrkande och finner Ulrika Spårebos [S] yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget, samt

a_tt för egen del uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att utreda hur en lekplats vid

Måns 015 ska utformas.

 

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr2018/1487

Medborgarförslag om att återinföra busshållplats i Tullsta

INLEDNING

Medborgarförslaget är  väckt  av Marie Tennström med flera, den 29 oktober  2018

och innebär förslag om att återinföra busshållplats i Tullsta.

Beredning

Bilaga KS  2019/177/1, medborgarförslag — återinföra busshållplats i Tullsta

Bilaga KS  2019/177/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS  2019/177/3, svar  på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottet beslut  § 195, 2019—10—02

Yrkanden

Erik Hamrin [M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget, samt

a_tt förslaget överlämnas till Kollektivtrafikmyndigheten för hantering.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget, samt

a_tt förslaget överlämnas till Kollektivtrafikmyndigheten för hantering.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr2017/977

Medborgarförslag om förskola i Kila

INLEDNING

Medborgarförslaget är  väckt  av Emilie Jansson den 28 augusti  2017  och innebär ett

förslag om att öppna en förskola i Kila.

Beredning

Bilaga KS  2019/178/1, medborgarförslag — förskola i Kila

Bilaga KS  2019/178/2, yttranden från barn-och utbildning

Bilaga KS  2019/178/3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottet beslut  § 196, 2019-10—02

Yrkanden

Erik Hamrin [M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Anders Westin  (C], Gustaf Eriksson (C) och Amanda Lindblad (S] yrkar bifall till Erik

Hamrins [M) yrkande.

Hanna Westman (SBA) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget, samt

a_tt utreda om Lindgården går att använda för förskoleverksamhet

Magnus Edman  [SD] yrkar bifall till Hanna Westmans (SBA) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Hanna West-

mans (SBÄ) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Erik
Hamrins [M] yrkande röstar ja, den som stödjer Hanna Westmans [SBA] yrkande
röstar nej. Vid omröstning avges 10 ja-röster (Gustaf Eriksson  [C], Sture Johansson
[C], Anders Westin  [C], Erik Hamrin [M], Tomas Bergling [M], Ulrika Spärebo  [S],
Glenn Andersson [S], Amanda Lindblad [S], Viktor Kärvinge [S], Bo Kihlström  [S],
och  3  nej-röster Hanna Westman [SBA] Magnus Edman  [SD], Andreas Andersson
[SD].

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Reservationer

Hanna Westman (SBA), Magnus Edman  [SD) och Andreas Andersson  [SD] reserve-

rar sig till förmån för Hanna Westmans [SBA] yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

#
/  /// .

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr 2019/1153

Redovisning av motioner som inte behandlats på ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap.  §  35, ska motioner beredas så att fullmäktige kan fatta

beslut inom ett är från det att motionen väcktes.

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen göra denna redovisning vid

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS 2019/164/1, missiv  — redovisning av motioner som inte behandlats inom

ett är

Bilaga KS  2019/164/2, redovisning av motioner som inte redovisats inom ett år

Reviderad Bilaga KS 2019/164/2, redovisning av motioner som inte redovisats

inom ett år

Ledningsutskottet beslut  § 197, 2019-10-02

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen enligt revidering och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen enligt revidering och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdrags  bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—10-17

Dnr2019/1152

Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats på ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap.  §  35, ska medborgarförslag beredas så att fullmäktige

kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen göra denna redovisning vid

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS  2019/165/1, missiv  — redovisning av medborgarförslag som inte behand-

lats inom ett år

Bilaga KS  2019/165/2, redovisning av medborgarförslag som inte redovisats inom

ett år

Reviderad Bilaga KS 2019/165/2, redovisning av medborgarförslag som inte redovi—

sats inom ett är

Ledningsutskottet beslut  § 198, 2019-10-02

Yrkanden

Erik Hamrin[M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

Dnr2019/1154

/  1'! Utdragsbestyrkande

xgfiéz/
L///  //



Way
w

&  SALA
KOMMUN

§  163

Justerandes  sign

MA

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 39 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2019/1154

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medbor—

garförslag som inte behandlats på ett år

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari  2009, KF § 10, att bifalla motion om

redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag. Motion-

ärerna föreslog att kommunfullmäktige ska få en redovisning av de motioner och

medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts.

Beredning

Bilaga KS  2019/166/1, missiv  — redovisning av verkställandet av bifallna motioner

och medborgarförslag

Bilaga KS  2019/166/2, redovisning av verkställandet av bifallna motioner och med—

borgarförslag hösten  2019

Ledningsutskottet beslut §  199, 2019-10-02

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (43)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Dnr  2019/53

Godkännande av årsredovisning 2018  för Norra Västmanlands

Samordningsförbund

INLEDNING
Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett fristående organ för att underlätta

samordnade rehabiliteringsinsatser och för utveckling av samarbetet mellan par-

terna inom rehabiliteringsområdet. Förbundets medlemmar består av Försäkrings—

kassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Fagerstas, Norbergs, Skinnskatte-

bergs, Salas, Surahammars och Hallstahammars kommuner.

Beredning

Bilaga KS  2019/181/1, årsredovisning NVSam2018

Bilaga KS 2019/181/2, rapport  från Frevako AB

Bilaga KS  2019/181/3, protokollsutdrag NVSam

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

& fastställa upprättad årsredovisning för år  2018  för Norra Västmanlands Samord-

ningsförbund, samt

ag bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa upprättad årsredovisning för år  2018  för Norra Västmanlands Samord-

ningsförbund, samt

a_tt bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Utdrag

kommunfullmäktige

/ Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-10-17

§  165 Fyllnadsval

INLEDNING

Val som ska  förrättas  av kommunstyrelsen.

Yrkande

Erik Hamrin (M) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt välja

1)

2)

3)

4)

Ombuds ersättare i Intresseföreningen Dalabanans intressenter:

Ombuds ersättare: Bo Kihlström (S)

Ombuds ersättare  i  Intresseföreningen Bergslaget:

Ombuds ersättare: Bo Kihlström (S)

Representant (vattenpolitiker) 1  i Mälarens Vattenvårdsförbund; projekt

Mälaren  — en sjö för miljoner

Representant: Sture Johansson (C)

Representant (vattenpolitiker) 2  i Mälarens Vattenvärdsförbund; projekt

Mälaren  — en sjö för miljoner

Beslutet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den  5  november

2019

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt Välja

1)

2)

3)

4)

Utdrag

Ombuds ersättare i Intresseföreningen Dalabanans intressenter:

Ombuds ersättare: Bo Kihlström (S)

Ombuds ersättare i Intresseföreningen Bergslaget:

Ombuds ersättare: Bo Kihlström (S)

Representant (vattenpolitiker) 1  i Mälarens Vattenvårdsförbund; projekt

Mälaren  — en sjö för miljoner

Representant: Sture Johansson (C)

Representant (vattenpolitiker) 2  i Mälarens Vattenvärdsförbund; projekt

Mälaren  — en sjö för miljoner

Beslutet hänskjuts till kommunstyrelsen sammanträde den  5  november

2019

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Utseende av  firmatecknare

INLEDNING

I  samband med att avtal och överenskommelser tecknats mellan Sala kommun och

andra parter har det blivit allt vanligare att en underskrift av kommunens firmateck-

nare efterfrågas.

Yrkande

Erik Hamrin (M) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt från och med den 1 november 2019, bemyndiga kommunalrådet Anders

Wigelsbo (C) och kommunchef Daniel Holmvin att, där inget särskilt beslut fattats

om undertecknande av handlingar och då kommunstyrelsens delegationsordning

inte är tillämplig, var för sig teckna Sala kommuns firma.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt från och med den 1 november 2019, bemyndiga kommunalrådet Anders

Wigelsbo (C) och kommunchef Daniel Holmvin att, där inget särskilt beslut fattats

om undertecknande av handlingar och då kommunstyrelsens delegationsordning

inte är tillämplig, var för sig teckna Sala kommuns firma.

Utdrag

kommunjurist

kommunchef

kommunstyrelsens ordförande

/ ] Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Ärenden avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden  anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 11 och 25 september samt

2 oktober 2019 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt för-

tecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2019/182/1.

/ Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2019—10-17

Ärende 6 Delårsrapport 2019-08-31, Sala kommun

Delårsrapporten visar till datum 2019-08—31 ett positivt resultat vilket är mycket missvisande

då det prognisticerande resulatet på helår visar på ett underskott på 41,4 miljoner kronor.

Nämnderna utgör tillsammans ett underskott på 69,1 miljoner kronor, det största

underskotten står skolan och vård— och omsorg för på 21 miljoner respektive 27 miljoner

kronor.

Att 2019 är ett förlorat år är något vi påpekat under en längre tid. De åtgärder som beslutats

i nämnderna och kommunstyrelsen har uteblivit. Många av åtgärderna som är av

övergripande karaktär har inte ens påbörjats vilket är mycket illa hanterat och får

konsekvenser för verksamheterna och dess framtid.

Får inte kommunen ordning på ekonomin så berfarar vi det värsta. Det innebär att det finns

riks att kommunen på sikt kan komma att sättas under tvångsförvaltning.


