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Närvarolista

Beslutande

L9d3möt9f Anders  Wigelsbo  (C), ordförande
Sture Johansson  (C)

Elisabet Pettersson  (C)

Tomas Bergling (M)

Hanna Westman  (SBÄ)

Ulrika  Spårebo  (S)

Glenn Andersson  (S)

Viktor Kärvinge  (5)

Johanna Ritvadotter  (V)

Magnus Edman  (SD)

Andreas Andersson  (SD)

Tjänstgörande ersättare Gunnar Larsson  (M) ersätter Erik Hamrin  (M)

Thomas Calissendorff (S) ersätter Camilla Runeräs  (S)

Bengt Larsson (C) ersätter Sture Johansson  (C) § 209

Stefan  Axinge (S) ersätter Ulrika Spärebo (S) § 209

Ingela Kilholm Lindström  (MP) ersätter Thomas Calissendorff (S) §  209

Bo Kihlström  (S) ersätter Glenn Andersson (S) § 214

Närvarande ersättare Bengt Larsson (C)

Mona Johansson (L)

Magnus Holm  (KD)

Bo Kihlström  (S)

Stefan Axinge  (S)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Louise Eriksson  (SD)

Sverre Lindqvist  (SD)

Övriga deltagare Daniel Holmvin, kommunchef

Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare

Björn Danneby, markingenjör

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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§  190 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga till följande punkt på dagordningen:

. Bidrag till Sala hembygds-och fornminnesförening med anledning av Väsby

Kungsgård

. Information om markanvisningsavtal

. Ändrat datum för kommunstyrelsens ledningsutskott

a_tt slå samman följande punkter, 6 Riktlinje för Näringslivsråd och punkt 19 Nä-

ringslivsråd Sala kommun — deltagande näringslivsrepresentanter, till ett ärende  6
Inrättande av Näringslivsråd och Riktlinje för Näringslivsråd.

JW/i/es sign & Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr  2018/1025

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

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

varje sammanträde med kommunstyrelsen ska en noggrann ekonomisk analys över
kommunens aktuella situation redovisas samt hur arbetet med den ekonomiska
handlingsplanen för att balansera kommunens underskott fortlöper.

Beredning

Bilaga KS 2019/232/1, Åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans

Bilaga KS 2019/232/2, Nämndernas besparingsåtgärder och avvikelser

KommunchefDaniel Holmvin föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll-och åt—
gårdsplanen,

a_tt uppdra till kommunchefatt vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, tills

dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för att

få kommunens ekonomi i balans,

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

sen,

&  uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt
samt föreslå förändringar.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag uppdra till kommunchefatt fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll-och åt—

gårdsplanen,

& uppdra till 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,

ag vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrel-
sen,

a_tt uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt
samt föreslå förändringar.

Socialdemokraterna lämnar in protokollsanteckning.

 

Utdrag

kontor och nämnder

J7ayes  sign Utdragsbestyrkande

k.,



KS 2019—12—05, § 191

d' -
03:" Somaldemokraterna

SALA

Kommunstyrelsen  2019-12-05

Ärende 2  Redovisning av åtgärder för att få en den  kommunala  ekonomin  i  balans

Protokollsa nteckning

Den ekonomiska handlingsplan som tidigare antagits av kommunstyrelsen, efter initiativ från oss

Socialdemokrater, har inte fullföljts av den styrande alliansen. Dessutom har varken Skolnämndens

eller Vård och Omsorgsnämndens budgetar kunnat hållas inom sina ramar.

Vi riktar skarp kritik mot styret för detta. Det här innebär att kommunen även 2019 går emot ett stort

underskott.

Från Socialdemokraterna har vi under hela året agerat i frågan om ekonomiska åtgärder för att få

ekonomin i balans och nu senast vid ledningsutskottets sammanträdet 2019-11-27 föreslog vi att

kommunstyrelsens sammanträde ijanuari  2020  ska ägnas åt särskild tid för en bred diskussion hur

den kommunala ekonomin ska komma i balans under år 2020. Detta kommer enligt vår uppfattning

att kräva en ny handlingskraftig ekonomisk handlingsplan och kraftfulla beslut som ger resultat.

Uppföljning av besluten ska ske kontinuerligt för bästa effekt.
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Dnr 2019/1529

§ 192 Policy för  offentlig konst

INLEDNING

Policy för  offentlig konst  antogs  på kommunfullmäktiges sammanträde 12 decem-

ber 2016. Policyn redovisar kommunens övergripande förhållningssätt till den of—

fentliga konsten i kommunen. Policyn ska revideras varje mandatperiod.

Beredning

Bilaga KS 2019/205/1, missiv

Bilaga KS 2019/205/2, policy för offentlig konst

Reviderad Bilaga KS 2019/205/1, missiv

reviderad Bilaga KS 2019/205/2, policy för offentlig konst

Ledningsutskottets beslut 2019-11-13, § 222.

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta policy för offentlig konst i enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/205/2,

samt,

att för egen del besluta

a_tt uppdra till Kultur och Fritidskontoret och Samhällsbyggnadskontoret att ta fram

Riktlinje för offentlig konst.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta policy för offentlig konst i enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/205/2,
samt,
att för egen del besluta
a_tt uppdra till Kultur och Fritidskontoret och Samhällsbyggnadskontoret att ta fram
Riktlinje för offentlig konst.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Kultur och Fritid

Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

l../A _ (M
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-12-05

§  193 Information om markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal
mellan Sala kommun och Framfast Projektutveckling AB

INLEDNING

Markingenjör  Björn  Danneby informerar om  processen  av  tecknade  markanvis-

ningsavtal och marköverlåtelseavtal mellan Sala kommun och Framfast Projektut-

veckling och  dess  dotterbolag Frambollen AB, angående byggnation av bostäder på

Ängshagen, kvarteret Räven.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Juster ndes sign _ Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr  2019/1342

Handlingsprogram för skydd mot olyckor  2020-2022

INLEDNIN G

Av Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor (LS) framgår att handlingsprogrammet

ska antas av kommunfullmäktige för varje ny period. Vidare framgår av samma lag

att programmet bland annat ska ange målet för kommunens verksamhet.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) anger att programmet bör an-

tas under det första året i mandatperioden.

Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. In—

nan programmet beslutas av fullmäktige ska det remitteras till berörda myndig-

heter.

Beredning

Bilaga KS  2019/207/1, missiv

Bilaga KS  2019/207/2, handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun

2020-2022

Bilaga KS  2019/207/3, räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och

Heby kommuner

Ledningsutskottets beslut  2019-11-13, §  223.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun godkänns i enlighet

med Bilaga KS  2019/207/2, och remitteras till berörda myndigheter.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun godkänns i enlighet

med Bilaga KS  2019/207/2, och remitteras till berörda myndigheter.

Utdrag

Räddningstjänsten

Utdragsbestyrkande

WU
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr  2019/50

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom
Sala kommun för  2018  samt beslut om utbetalning av partistöd
för  2020

INLEDNING

I  enlighet med  4  kap, 32  §  kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd fatt—

tas av kommunfullmäktige en gång per år. Kommunfullmäktige fastställde 26 maj
2014, § 81 regler för lokalt partistöd i Sala kommun.

Redovisning och granskning för  2018  års utbetalda lokala partistöd inom Sala kom-

mun har inkommit till den administrativa enheten från de politiska partierna.

Beredning

Bilaga KS  2019/206/1, missiv

Bilaga KS  2019/206/2, redovisningar av hur utbetalt kommunalt partistöd har an-

vänts under året

Ledningsutskottets beslut  2019-11—13,§ 224.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—
fullmäktige beslutar

a_tt godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapport, samt
a_tt utbetala  2020  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade

politiska partierna under januari månad  2020.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt partistödet för  2020  ska betalas uti  2019  års nivå.

Magnus Edman  (SD), Hanna Westman (SBA) och  Johanna Ritvadotter  (V) yrkar bifall
till Ulrikas Spårebos (S) tilläggsyrkande.

Proposition

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner ledningsutskot—
tets yrkande bifallet. Ordförande ställer Ulrika Spårebos [S) tilläggsyrkande mot av-

slag och finner tilläggsyrkandet bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

& godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapport,

a_tt utbetala  2020  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade
politiska partierna under januari månad  2020, samt

att partistödet för  2020  ska betalas uti  2019  års nivå.

Utdrag

Kommunfullmäktige

OW
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—12-05

Dnr  2019/1535

Inrättande  av Näringslivsråd och Riktlinje för Näringslivsråd

INLEDNING

Sala kommun hade tidigare näringslivssekreterare anställd och ett Näringslivsråd.
2004-2007  var Företagarcentrum finansierat av ett EU-projekt. Projektägare var Fö-
retagarna i Mälardalen. 2006fick Företagarcentrum ek förening medel för att arbete
med att permanenta sin verksamhet.

2017  bildades Näringslivskontoret och blev åter en kommunal verksamhet under
kommunstyrelsen. [ kommunstyrelsen beslutades att ett näringslivsråd skulle star-
tas upp igen.

Beredning

Bilaga KS 2019/213/1, missiv

Bilaga KS  2019/213/2, Riktlinje för Näringslivsråd
Reviderad Bilaga KS  2019/213/2, Riktlinje för Näringslivsråd
Bilaga KS  2019/213/3, näringslivsrepresentanter Näringslivsråd

Ledningsutskottets beslut  2019-11-13, §  225 och  2019-11-27, §  244.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt inrätta ett Näringslivsråd,

a_tt anta Riktlinje för Näringslivsråd i enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/213/2,
samt

a_tt utse näringslivsrepresentanter i enlighet med Bilaga KS 2019/213/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt inrätta ett Näringslivsråd,

a_tt anta Riktlinje för Näringslivsråd i enlighet med reviderad Bilaga KS  2019/213/2,
samt

a_tt utse näringslivsrepresentanter i enlighet med Bilaga KS  2019/2  13/3.

Utdrag

Näringslivskontoret

registrator

Utdragsbestyrkande

OM
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr  2019/1552

§  197 Upplägg för Salaambassadörer

INLEDNING
Ett  nytt  upplägg kring Salaambassadörskapet har tagits fram av näringslivskontoret
och arbetsgruppen för Salaambassadörer.

Beredning

Bilaga KS 2019/215/1, missiv

Bilaga KS  2019/215/2, Upplägg för Salaambassadörer med start  2020

Ledningsutskottets beslut  2019—11—13, §  225.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bilagt upplägg för Salaambassadörskapet i Sala kommun godkänns, med den red-
aktionella ändringen att ordet företagare stryks, och kan starta från och med  2020
års början.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bilagt upplägg för Salaambassadörskapet i Sala kommun godkänns, med den red—
aktionella ändringen att ordet företagare stryks, och kan starta från och med  2020
års början.

Utdrag

Näringslivskontoret

Just  ra des sign Utdragsbestyrkande
// .....

[, /  , f  3
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KOMMU NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr  2019/1503

Riktlinje för hantering av arkiv

INLEDNING

En genomgång och revidering av riktlinjen har gjorts för att ytterligare klargöra
myndigheternas ansvarsområden genom att information har strukturerats på tydli-
gare sätt. Varje ansvarsområde har dessutom fått en tydligare definition och en mer

ingående beskrivning, även syfte och mål har preciserats.

Beredning

Bilaga KS  2019/209/1, missiv

Bilaga KS  2019/209/2, Riktlinje för hantering av arkiv

Ledningsutskottets beslut  2019-11-13, § 227.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

ag anta Riktlinje för hantering av arkiv i enlighet med Bilaga KS  2019/209/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  anta Riktlinje för hantering av arkiv i enlighet med Bilaga KS  2019/209/2.

Utdrag

Arkivarie

Administrativa enheten

Utdragsbestyrkande

W W
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr 2019/1502

Taxa för kopiering av allmänna handlingar

INLEDNING

Sala kommun antog i kommunfullmäktige den 23 oktober  2018,  en taxa för utläm-
nande av allmänna handlingar.

Taxan har reviderats för att möta de förfrågningar som kommer till kommunen idag.
Den föreslagna taxan följer avgiftsförordningen och ekonomistyrningsverkets re—
kommendationer. Det har även genomförts en analys av närliggande kommuners
taxor.

Beredning

Bilaga KS 2019/210/1, missiv

Bilaga KS  2019/210/2, taxa för kopiering av allmänna handlingar

Ledningsutskottets beslut  2019-11-13, §  228.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_tt anta Taxa för kopiering av allmänna handlingar i enlighet med Bilaga KS
2019/210/2, samt

a_tt taxan träderi kraft från den  1  januari  2020.

Beslut

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Taxa för kopiering av allmänna handlingar i enlighet med Bilaga KS
2019/210/2, samt
a_tt taxan träder i kraft från den  1  januari  2020.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

CW
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr  2019/1437

§  200 Verksamhetsbidrag för  2020  till Arkiv Västmanland

INLEDNING
Arkiv  Västmanland  ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret  2020.
Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets sammanhållande
funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som för-
enings-och företagsarkiv.

Beredning

Bilaga KS  2019/211/1, ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret  2020
Bilaga KS  2019/211/2, verksamhetsberättelse  2018

Ledningsutskottets beslut  2019-11-13, § 229.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 67 000 kronor för verksam-

hetsåret  2020  att tas ur eget förfogande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 67 000 kronor för verksam—
hetsåret  2020  att tas ur eget förfogande.

Utdrag

Arkiv Västmanland

Ekonomikontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MÅ CW
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—12-05

Dnr 2019/1540

Bemyndigande att  teckna  firma

INLEDNING
Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut
fattas avseende bemyndigande att teckna firma gällande kommunens och av kom-
munen förvaltade fonders/stiftelsers bank-, plusgiro-och depåkonton. Vid kontant—
uttag ska teckningen ske av två i förening.

Beredning

Bilaga KS  2019/212/1,

Bilaga KS 2019/212/2,

Ledningsutskottets beslut 2019-11-13, § 230.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
at; med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 7:e februari 2019,§  16, be-
sluta att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna
firma för ekonomiska transaktioner gällande kommunens och av kommunen förval—
tade fonders/stiftelsers bank-, plusgiro- och depåkonton. Vid kontantuttag ska teck—
ning ske av två i förening.

Inger Lindström tf ekonomichef

Anna Cedervång controller

Ulrica Österberg ekonomihandläggare

Malin Boman ekonom

Sofia Högerberg redovisningsekonom

Daniel Ahlin verksamhetscontroller

Gerd Svedberg verksamhetscontroller

Fredrik Mikklaheim verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl verksamhetscontroller

Niclas Karlsson verksamhetscontroller

Mikaela ]aredal verksamhetscontroller

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

_a_t_t med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 7:e februari 2019,§  16, be-
sluta att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna

du
Utdragsbestyrkande
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&  KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-12—05

Forts § 201

firma för ekonomiska transaktioner gällande kommunens och av kommunen förval—
tade fonders/stiftelsers bank-, plusgiro- och depåkonton. Vid kontantuttag ska teck-
ning ske av två i förening.

Inger Lindström tf ekonomichef

Anna Cedervång controller

Ulrica Österberg ekonomihandläggare

Malin Boman ekonom

Sofia  Högerberg redovisningsekonom

Daniel Ahlin verksamhetscontroller

Gerd Svedberg verksamhetscontroller

Fredrik Mikklaheim verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl verksamhetscontroller

Niclas Karlsson verksamhetscontroller

Mikaela ]aredal verksamhetscontroller

Utdrag

Ekonomikontoret

Jus erapd 3 sign Utdragsbestyrkande

/ ”"N.
,  / /
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr 2019/1537

Ekonomi-och verksamhetsstyrning 2020

INLEDNING

Ekonomi-och verksamhetsstyrningen  definieras  som en målmedveten styrprocess
vars syfte är att  utifrån  kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens
beslut och beteende i riktning mot uppställda mål avseende resultat, effektivitet och
ekonomisk ställning.

Beredning

Bilaga KS 2019/216/1, ekonomi-och verksamhetsstyrning 2020
Reviderad Bilaga KS 2019/216/1, ekonomi-och verksamhetsstyrning 2020
Reviderad Bilaga KS 2019/216/13, ekonomi-och verksamhetsstyrning 2020

Ledningsutskottets  beslut 2019—11-27, §  234.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
at; fastställa ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret 2020, med de
revideringar som framkommit vid ledningsutskottets sammanträde 2019-11-2 7, i

enlighet med Reviderad Bilaga KS 2019/216/1a.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag fastställa ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret 2020, med de
revideringar som framkommit vid ledningsutskottets sammanträde 2019-11-27, i
enlighet med Reviderad Bilaga KS 2019/216/1a.

 

Utdrag

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

CW
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Justerandes  sign

1/7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr2019/1577

Taxa för måltidspriser  2020

INLEDNING

Mältidspriser, säväl interna som  externa, behöver ses  över  inför år  2020.  Prisnivån

för externa gäster ska sträva efter att ligga rätt marknadsmässigt för att inte miss-

gynna privata näringsidkare.

Beredning

Bilaga KS  2019/219/1, missiv  — måltidspriser  2020

Bilaga KS  2019/219/2, taxa för mältidspriser

Ledningsutskottets beslut  2019-11-2  7, §  23

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_tt anta föreslagen taxa för måltidspriser i enlighet med Bilaga KS  2019/219/2,  samt
a_tt taxan ska gälla från och med  1  januari  2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta föreslagen taxa för måltidspriser i enlighet med Bilaga KS  2019/219/2, samt
tt taxan ska gälla från och med  1  januari  2020.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Oliv
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Justerandes  sign

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 19 (32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr 2019/1555

Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels—och fo—
derlagstiftningen

INLEDNING

Den 14  december 2019  kommer EU:s nya kontrollförordning (2017:625) för kon-
troll av livsmedel och foder att börja gälla. [ och med införandet av denna förordning
måste taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedel-och foderlagstift-
ning samt delegationsordning uppdateras.

Beredning

Bilaga KS  2019/223/1, protokollsutdrag BMN  §  88, 2019-11—12
Bilaga KS 2019/223/2, missiv

Bilaga KS  2019/223/3, taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedel-
och foderlagstiftningen

Ledningsutskottets beslut  2019-11-27, §  238.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_tt anta förslag på taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels-och fo—
derlagstiftningen, i enlighet med Bilaga KS  2019/223/3, med de förändringar som
kommer att göras efter detta beslut och när förordningen  2006:1166  uppdateras.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag på taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels—och fo—
derlagstiftningen, i enlighet med Bilaga KS  2019/223/3, med de förändringar som
kommer att göras efter detta beslut och när förordningen  2006:1166  uppdateras.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

tilll/l
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Justerandes  sign
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 20 (32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—12-05

Dnr  2019/1489

Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund

INLEDNING

Renhållningsföreskrifterna reglerar de lokala/regionala bestämmelserna för avfalls—
hanteringen medan taxan beskriver de avfallstjänster som erbjuds. Avfallstaxan och
renhållningsföreskrifterna är därmed beroende av varandra och båda dokumenten
måste vara uppdaterade och aktuella för att undvika rättsosäkerhet, missförstånd
och otydligheter. Beslut om ny avfallstaxa som gäller från  1  januari 2020 fattades av
kommunfullm'a'ktige den 17 juni  2019.  De reviderade föreskrifterna föreslås därför
också gälla från och med  1  januari  2020.

Beredning

Bilaga KS  2019/222/1, beslutsärende — renhållningsföreskrifter för VafabMiljö kom-
munalförbund

Bilaga KS  2019/222/2, renhållningsföreskrifter för VafabMiljö kommunalförbund,
Sala kommun

Bilaga KS  2019/222/3, missiv

Ledningsutskottets beslut  2019-11-27, § 239.

Yrkanden

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—
fullmäktige beslutar

ag anta Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund, Sala kommun, i
enlighet med Bilaga KS  2019/222/2, att gälla från och med  1  januari  2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

at; anta  Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund, Sala kommun, i
enlighet med Bilaga KS  2019/222/2, att gälla från och med  1  januari  2020.

Utdrag

, Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

lll/'
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21i32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12—05

Dnr 2019/1214

Taxa för idrottslokaler inom Kultur—och  fritid

INLEDNING

Under 2019 står två nya  idrottshallar klara  och som en konsekvens kommer ökade
driftkostnader. För att klara de ökade driftskostnaderna behöver taxorna för kultur-
och fritids uthyrningslokaler ses över. Senast en förändring av taxorna gjordes var
2011.

Beredning

Bilaga KS 2019/145/2, skrivelse taxa för uthyrningslokaler inom kultur-och fritid
Bilaga KS 2019/145/3, protokollsutdrag KS § 146, 2019—10-17

Bilaga KS 2019/145/4, missiv  — taxa för idrottslokaler inom kultur—och fritid
Bilaga KS 2019/145/5, taxa för idrottslokaler inom kultur-och fritid

Ledningsutskottets beslut 2019-11-27, § 240.

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_tt fastställa taxa för idrottslokaler inom Kultur-och fritid i enlighet med Bilaga KS
2019/145/5, samt

a_tt taxan gäller från och med 1 januari 2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa taxa för idrottslokaler inom Kultur-och fritid i enlighet med Bilaga KS
2019/145/5, samt

&  taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Oliv
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22132)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12—05

Dnr  2019/1589

Förslag till parkeringsövervakningsområde från 1 januari  2020

INLEDNING

Enligt Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera, ska beslut
fattas  om vilket  område  som kommunen ska utöva parkeringsövervakning på och
hur många parkeringsvakter som behövs.

Beredning

Bilaga KS  2019/226/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  2019-11-27, § 242.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt godkänna förslag till parkeringsövervakningsområde, i enlighet med Bilaga KS
2019 /226 /1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag godkänna förslag till parkeringsövervakningsområde, i enlighet med Bilaga KS
2019/226/1.

Utdrag

Trafikingenjör

,» __ Utdragsbestyrkande

_j; kl

/
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. SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr 2019/1493

§ 208 Yttrande  över  ansökan om bekämpning av översvämningsmygg
under 2020-2022, genom  spridning av bekämpningsmedlet Vecto
Bac  G  i  Nedre  Dalälvsområdet

INLEDNING

Naturvårdverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälven Utvecklings AB om
dispens för spridning av bekämpningsmedel från helikopter för bekämpning av lar-
ver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida bekämpningsmedlet inom
Natura 2000—områden.

Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen.

Beredning

Bilaga KS 2019/225/1, remiss  Naturvårdsverket
Bilaga KS 2019/225/2, ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB
Bilaga KS 2019/225/3, yttrande från Samhällsbyggnadskontoret
Revidera Bilaga KS 2019/225/3, yttrande

Ledningsutskottets beslut 2019-11-27, §  243.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över remiss avseende ansökan om bekämpning av översvämnings—
mygg, i enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/225/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över remiss avseende ansökan om bekämpning av översvämnings-
mygg, i enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/225/3.

Utdrag
Naturvårdsverket

Samhällsbyggnadskontoret

Juslt’erande sign P Utdragsbestyrkande

//  / ' ' *LJ / _  l
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (32)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12—05

Dnr  2019/10

Bidrag till Sala Folkets  Park  & Husförening UPA 100 års firande

INLEDNING

Sala Folkets Park & Husförening UPA har inkommit med en ansökan om ett ekono-

miskt bidrag för att genomföra föreningens 100 års firande.

Beredning

Bilaga KS  2019/227/1, ansökan från Sala Folkets & Husförening UPA

Ledningsutskottets beslut  2019-11—27, § 245.

Jäv

Sture Johansson (C), Ulrika Spårebo (S), Thomas Calissendorf (S) och Bo Kihlström

(S) anmäler  jäv.

Bengt Larsson (C) ersätter Sture Johansson (C), Stefan Axinge (S) ersätter Ulrika

Spårebo (S), Ingela Kilholm Lindström (MP) ersätter Thomas Calissendorf (S).

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

ag bevilja ansökan från Sala Folkets Park & Husförening UPSA om 28 000 kronor till

föreningens 100 års firande, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Magnus Edman (SD), Glenn Andersson (S), Viktor Kärvinge (S) och Johanna Ritva-

dotter (V) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Tomas Bergling (M) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avslå ansökan från Sala Folkets Park & Husförening UPA om 28 000 kronor till

föreningens 100 års firande, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Gunnar Larsson (M) yrkar bifall till Tomas Berglings (M) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Tomas

Berglings (M) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_t_t bevilja ansökan från Sala Folkets Park & Husförening UPA om 28 000 kronor till

föreningens 100 års firande, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Reservation

Tomas Bergling (M) och Gunnar Larsson (M) reserverar sig till förmån för Tomas

Berglings (M) yrkande.

Utdrag

Sala Folkets Park & Husförening UPA

Ekonomikontoret

(JW
Utdragsbestyrka  nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (32)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr 2019/1212

Bidrag till Brottsofferjouren  Västmanlands  verksamhet 2020

INLEDNING

Brottsofferjouren Västmanlands ändamål är att erbjuda och ge mänskligt stöd, in—
formation och  praktisk  vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Brottsof—
ferjourens insatser är ett komplement och ett alternativ till myndigheternas stöd.
Brottsofferjouren betonar aktiv samverkan med andra organisationer och myndig-
heter för att kontinuerligt utveckla stödet till brottsutsatta och stärka deras rättig—
heter.

Beredning

Bilaga KS 2019/224/1, ansökan från Brottsofferjouren Västmanland
Bilaga KS 2019/224/2, verksamhetsplan Brottsofferjouren Västmanland 2019

Ledningsutskottets beslut 2019-11-27, §  246.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt bevilja 136 896 kronor  till  Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret
202 0, att tas ur kommunstyrelsen förfogande, i enlighet med Bilaga KS 2019/224/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  bevilja 136 896 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret
2020, att tas ur kommunstyrelsen förfogande, i enlighet med Bilaga KS 2019/224/1.

Utdrag

Brottsofferjouren Västmanland

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

[W



SALA
KOMMUN

 
Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (32)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—12—05

Överenskommelse mellan Hallstahammars kommun och Sala
kommun angående revideringar av kommuntal enligt förordning
(2016239) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bo-
sättning

INLEDNING

Socialdemokraterna inkom den 22 november  2019  med en skrivelse där man kräver

en redovisning av kommunstyrelsens ordförande om handläggningen av ärendet om
en överenskommelse mellan Hallstahammars kommuns och Sala kommun angående
revideringar av kommuntal.

Anders Wigelsbo [C) ger en muntlig och skriftlig redogörelse om bakgrund till ären-
det samt på vilka grunder beslutet är fattat.

Beredning

Bilaga KS  2019/241/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2019/241/2, avtal mellan Sala kommun och Hallstahammars kommun
Bilaga KS 2019/241/3, skrivelse från Socialdemokraterna Sala

Bilaga KS  2019/241/4, protokollsutdrag KS  2019—01-10,§ 8

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarn.

Utdragsbestyrka nde

W
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-12-05

Dnr  2019/74

§  212 Revidering av attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och
överförmyndare

INLEDNING
Attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare föreslås att re-

videras och gälla från och med  1  januari  2020.

Beredning

Bilaga KS  2019/231/1, missiv

Bilaga KS  2019/231/2, attestlista för kommunstyrelsens verksamheter

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ät anta attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare i en-

lighet med Bilaga KS  2019/231/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och överförmynclare i en-

lighet med Bilaga KS  2019/231/2.

Utdrag

Ekonomikontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

W/
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"  SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2 01 9— 1 2—05

 

§ 2 1 3 Kompletteringsval

INLEDNING

Val som ska förrättas av kommunstyrelsen.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag välja

1) Ledamot samt ersättare till Region Västmanlands samverkansgrupp för
Barn och Unga

Ledamot: Ersättare:
Bengt Larsson (C) Stefan Axinge (S)

2) Ägarombud Västmanlands Tolkservice, ekonomisk förening

Magnus Holm [KD]

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ät välja

1] Ledamot samt ersättare till Region Västmanlands samverkansgrupp för
Barn och Unga

Ledamot: Ersättare:

Bengt Larsson (C) Stefan Axinge (S)

Thomas Calissendorff(5)

3) Ägarombud Västmanlands Tolkservice, ekonomisk förening

Magnus Holm  [KD]

Utdrag

Region Västmanland

Västmanlands tolkservice ekonomisk förening

de valda

administrativa enheten

Justjrandes, sign .  4 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (32)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12—05

Dnr2019/1650

Sala  kommuns  bidrag till Sala hembygds-och fornminnesförening
med  anledning av  Väsby Kungsgård

INLEDNING

Den 19 september 1961 träffade Sala  kommun  en överenskommelse tillsammans
med Sala hembygds-och fornminnesförening gällande underhåll av Väsby Kungs—
gård. Avtalet uppdateras den 18 juni 1981 och kommunen har sedan dess överlåtit
åt föreningen att underhålla fastigheten. Med anledning av överenskommelsen ålig—
ger det kommunen att årligen besiktiga fastigheterna på Väsby Kungsgård och där-
efter lämna ett årligt bidrag för underhåll av fastigheterna.

Beredning

Bilaga KS 2019/242/1, missiv och bilagor

]äv

Glenn Andersson [S) anmäler jäv. Bo Kihlström (S) ersätter Glenn Andersson (S).

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

&  utdela 292 609 kronor i ersättning till Sala hembygds—och fornminnesförening
för de omkostnader som föreningen haft med anledning av underhållet av Väsby
Kungsgård under 2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag utdela 292 609 kronor i ersättning till Sala hembygds—och fornminnesförening
för de omkostnader som föreningen haft med anledning av underhållet av Väsby
Kungsgård under 2019.

Utdrag
Sala hembygds-och fornminnesförening

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019—12-05

Ändrat datum  för kommunstyrelsens ledningsutskott i januari
2020

INLEDNING

Med anledning av att kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 22 ja-

nuari  2019  sammanfaller med en totalförsvarsövning behöver ett nytt datum för

ledningsutskottet beslutas.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 22 januari  2020  flyttas
till den 23 januari  2020 kl.09.00.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 22 januari  2020  flyttas
till den 23 januari  2020 kl.09.00.

Utdrag

Kontor

Nämnder

] Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (32)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Ärenden avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 13 november och den 27
november 2019 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt för-
tecknade delegationsbeslut  i  enlighet med Bilaga KS 2019/230/1.

, » Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2 019-1 2—05

Avslutning

Ordföranden tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för ett gott samar—
bete under det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

2:e vice ordförande Ulrika Spårebo önskar ordförande och övriga detsamma.

Utdragsbestyrkande
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