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SAM MANTRÄDESPROTO KOLL

KOMMU  NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—01-08

Anders Wigelsbo  (C), ordförande

Sture Johansson (C)

Elisabet Pettersson (C)

Erik  Hamrin (M)

Tomas Bergling (M)

Hanna Westman  (SBÄ)

Ulrika Spårebo  (S)

Glenn Andersson  (S)

Camilla Runerås  (S)

Viktor Kärvinge  (S)

Johanna Ritvadotter (V)

Magnus Edman  (SD)

Andreas Andersson  (SD)

Bengt Larsson (C)

Mona Johansson (L)

Martin Eriksson (M)

Gunnar Larsson (M)

Magnus Holm (KD)

Thomas Calissendorff (S)

Bo Kihlström (S)

Stefan Axinge (S)

Sverre Lindqvist  (SD)

Kent Karlsson, enhetschefsamhällstekniska enheten

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 4(18)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-01-08

Dnr2019/813

Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser  samt  allmän  mark  i
Sala kommun

INLEDNING

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

platser samt allmän mark har inte reviderats sedan  2008, eftersom teknisk service

ansett att indexhöjningen inte skulle ge någon högre avkastning.

Förslaget är att taxan höjs med  33%.  Förslaget baseras både på höjning enligt prisin-

dex kommunal verksamhet samt även enligt en rimlighetsbedömning.

Beredning

Bilaga KS  2019/103/4, protokollsutdrag KS  2019—06-03, § 94

Bilaga KS  2019/103/5, missiv

Bilaga KS  2019/103/6, taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser

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

Ledningsutskottets beslut 2019-12-11, § 251.

Enhetschef Kent Karlsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anta taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän  mark  i Sala kom-

mun, i enlighet med Bilaga KS  2019/103/6,

a_tt taxan ska gälla från och med den  1  februari 2020, samt

a_tt taxan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) i februari varje år.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän mark i Sala kom-

mun, i enlighet med Bilaga KS  2019/103/6,

a_tt taxan ska gälla från och med den  1  februari 2020, samt

ag taxan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) i februari varje år.

Utdrag

kommunfullmäktige

/ Utdragsbestyrkande

/,/ / n
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SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-01-08

 

§ 2 Kommunens ekonomi

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

Kommunchef Daniel 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-

gärdsplanen,

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,

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,

a_tt uppdra till kommunchef att bjuda in kommunstyrelsens presidium för överlägg-

ningar med respektive kontorschef,

gm uppdra till kommunchefatt i samband med kommunstyrelsens sammanträde i

februari arrangera ett ekonomiskt seminarium.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

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

gärdsplanen,

213 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,

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

sen,

3g uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt

samt föreslå förändringar,

&  uppdra till kommunchef att bjuda in kommunstyrelsens presidium för överlägg-

ningar med respektive kontorschef,

QH uppdra till kommunchef att i samband med kommunstyrelsens sammanträde i

februari arrangera ett ekonomiskt seminarium.

Utdrag

kommunchef

Justerandes sign . Utdragsbestyrkande4.
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&  KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-01-08

Dnr2019/1603

§ 3 Näringslivsprogram  2020-2024

INLEDNING

Syftet  med näringslivsprogrammet är att bidra till ett bra företagsklimat och tydlig-

göra Sala kommuns arbete för näringslivsutveckling. Programmet ska främja tillväxt

i befintliga företag så att flera arbetstillfällen skapas och att hela kommunen upplevs

attraktiv för nyetableringar.

Beredning

Bilaga KS  2019/233/1, missiv

Bilaga KS  2019/233/2, Näringslivsprogram  2020-2024

Ledningsutskottets beslut  2019-12-11, §  250

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

ag anta Näringslivsprogram  2020—2024, i enlighet med Bilaga KS  2019/233/2.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt återremittera Näringslivsprogrammet då det behövs en tydligare målformulering

med mätbara mål, programmet ska ha en mer positiv ton och programmet bör

sträcka sig 6  år istället för  4  år.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.09.33-09.43.

Hanna Westman (SBÄ) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Näringslivsprogram  2020—2024  lämnas på remiss till Näringslivsrådet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot Hanna Westmans (SBA) yrkande

och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska äterremitteras eller avgöras idag och fin-

ner att ärendet ska återremitteras.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt återremittera Näringslivsprogrammet då det behövs en tydligare målformulering

med mätbara mål, programmet ska ha en mer positiv ton och programmet bör

sträcka sig 6 år istället för 4- år.

Utdrag

näringslivskontoret

Justerandes sign ',.1/ Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-01-08

Dnr2019/1629

Omfördelning av medel inom ram för gatuinvesteringar för ny
gång- och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen i Ransta

INLEDNING

Beslut har  fattats  att anlägga en gång- och cykelväg mellan Kumla och Ransta längs

väg 723 efter ett omfattande arbete med Trafikverket och Region Västmanland.

Produktion av denna gång- och cykelväg är planerad  2022—2023  i Trafikverkets regi.

Samhällstekniska enheten ser därför att det är nödvändigt att även anlägga en gång—
och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen samt del av Stationsvägen för att kunna gå

och cykla säkert längs hela sträckan Ransta-Kumla.

Beredning

Bilaga KS  2019/235/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  2019—12-11, §  252

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  2  500 000 kronor från projekt  3219  Oriongatan/Norrskensgatan till

ny gäng-och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  2  500 000 kronor från projekt  3219  Oriongatan/Norrskensgatan till

ny gång—och cykelväg längs Kärrbäcksbovägen.

 

Utdrag

samhällstekniska enheten, Åsa Kling

ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Justerandes sign ]  . Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-01-08

Dnr  2019/1291

§ 5 Omfördelning av medel inom ram för VA-anslutning Gamla Vat—
tentornet

INLEDNING
En bygglovsansökan för ombyggnad av det gamla vattentornet till bostad har läm-

nats in. Startbesked för marklov har beviljats den 22 augusti  2019.  Området är inom

verksamhetsområdet för kommunalt VA.

De allmänna VA-ledningarna som är kopplade till det gamla vattentornet med funkt-

ion att förse Sala tätort med dricksvatten måste kopplas bort och nya serviceled-

ningar med funktion att förse det kommande bostadshuset måste anläggas.

Beredning

Bilaga KS  2019/236/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  2019-12-11, §  253

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela medel från konto  3260  omläggning ledningar och saneringar [total

budget  4  000 000 kronor) till aktuellt projekt till en kostnad av 450 000 kronor för

år  2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela medel från konto  3260  omläggning ledningar och saneringar (total

budget 4 000 000 kronor) till aktuellt projekt till en kostnad av 450 000 kronor för

är  2020.

Utdrag

samhällstekniska enheten, Åsa Kling

ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Justerandes sign
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], Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-01-08

Dnr 2019/1632

Omfördelning av  medel  inom ram för VA—investeringar för  inköp
av nederbördsmätare

INLEDNING

Under våren 2019 konstaterade samhällstekniska enheten att befintliga regnmätare

med tillhörande komponenter som finns på avloppsreningsverket, i Möklinta, i

Ransta och i Västerfärnebo, behöver bytas ut till nya moderna nederbördsmätare.

Beredning

Bilaga KS 2019/237/1, missiv

Ledningsutskottets beslut 2019-12-11, § 254

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 290 000 kronor från projekt 3261 Omläggning ledningar/f.d. samlings-

konto VA-sanering till nytt projekt nederbördsmätare.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 290 000  kronor  från projekt 3261 Omläggning ledningarfd. samlings-

konto VA-sanering till nytt projekt nederbördsmätare.

Utdrag

samhällstekniska enheten, Åsa Kling

ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

/, Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—01-08

Dnr  2019/1633

Omfördelning av medel inom ram för VA-investeringar för anlägg-
ning avledningar i Jakobsbergsgatan

INLEDNING

Samhällstekniska enheten har efter att Detaljplan  2015/832  — Jakobsbergstan  5

vunnit laga kraft projekterat etapp 1  och  2  för omläggningar av ledningar. De befint—

liga va-ledningarna i Jakobsbergsgatan byggdes år  1945  och deras tekniska livslängd

har passerat. Det finns driftstörningar och ledningarna har kapacitetsbrist.

Beredning

Bilaga KS  2019/238/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  2019-12-11, §  255

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  1  300 000 kronor från projekt  3261  Omläggning ledningar f.d. sam—

lingskonto VA—sanering till projekt  3280  jakobsbergsgatan.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela  1  300 000 kronor från projekt  3261  Omläggning ledningarfd. sam-
lingskonto VA-sanering till projekt 32801akobsbergsgatan.

Utdrag

samhällstekniska enheten, Åsa Kling

ekonomikontoret, Mathias Goldkuhl

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(18)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—01-08

Dnr2019/1590

Revidering av reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden

INLEDNING

Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör den  1  januari  2020  och ingår därefter

som verksamhet i den samlade Hälso—och sjukvårdsförvaltningen. Förändringarna i

reglementet är därmed i huvudsak redaktionella. Förslagen fastställs av respektive

huvudmans fullmäktige

Beredning

Bilaga KS  2019/239/1, protokollsutdrag Regionfullmäktige  2019-11-19, §  138

Bilaga KS  2019/239/2, protokollsutdrag Regionstyrelsen  201-10—29, §  273

Bilaga KS  2019/239/3, reglemente gemensamma hjälpmedelsnämnden

Ledningsutskottets beslut  2019—12-11, §  256

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna förslag till reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden i enlig—

het med Bilaga KS  2019/239/3, att gälla  2020-01—01—2022-12-31.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna förslag till reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden i enlig—

het med Bilaga KS  2019/239/3, att gälla  2020-01-01—2022—12-31.

Utdrag

kommunfullmäktige

/ a Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-01-08

Dnr 2019/1674

lnternkontrollplan Kommunstyrelsen  2020

INLEDNING

Internkontrollen är en viktig del i uppföljningen av verksamheterna, att de efterle—
ver riktlinjer och policys fattade av kommunen. Internkontrollen är också ett verk—

tyg för att följa upp olika kvalitets— och kvantitetsmätt. Dokumenten är under upp-

byggnad och kommer under  2020  att utvecklas ytterligare.

Beredning

Bilaga KS  2019/248/1, missiv
Bilaga KS  2019/248/2, internkontrollplan  — ekonomikontoret
Bilaga KS  2019/248/3, internkontrollplan  — kontoret för hållbar tillväxt
Bilaga KS  2019/248/4, internkontrollplan — stab
Bilaga KS  2019/248/5, internkontrollplan — samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS  2019/248/6, internkontrollplan — räddningstjänsten

Ledningsutskottets beslut  2019—12-18, §  261

Yrkanden

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa internkontrollplanerna för kommunstyrelsens verksamheter för 202 0.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa internkontrollplanerna för kommunstyrelsens verksamheter för  2020.

Utdrag

ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-01—08

Dnr 2019/1696

Uppdrag om  förstudie  av säkerhetshöjande åtgärder
INLEDNING

Under senare tid har ett antal incidenter inträffati kommunens verksamhetslokaler.
Fram  tills  nu har konsekvenserna av dessa tillbud varit någorlunda ringa, och främst
ekonomiska. Risken för betydligt allvarligare konsekvenser, inklusive risk för män-

niskors liv och hälsa, kan inte bortses ifrån, särskilt vid de brandtillbud som inträf—

fat.

Kommunens säkerhetschefhar, efter samråd med berörda verksamheter, inkommit

med en framställan om ett uppdrag om förstudie av säkerhetshöjande tekniska åt-

gärder.

Beredning

Bilaga KS 2019/251/1, missiv

Ledningsutskottets beslut 2019-12-18, § 262

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

gm anslå 275 000 kronor  till  förstudien, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  anslå 275 000 kronor till förstudien, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

säkerhetschefTommy Jansson

ekonomikontoret, Daniel Ahlin

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—01—08

Dnr  2019/1569

lT—policy

INLEDNING

Ett förslag till lT—policy är  utarbetad.  Den ska  beskriva  Sala kommuns värderingar
kring hur IT ska bedrivas och äri första hand till för de roller som arbetar med IT
men även för övriga i organisationen då de använder lT. Dokumentet beskriver
också vilka motiveringar som ligger bakom och vilka konsekvenser det blir att ha
med de olika delarna i lT-policy.

Beredning

Bilaga KS  2019/243/1, missiv

Bilaga KS 2019/243/2, IT—policy

Ledningsutskottets  beslut  2019-12-18, § 263

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_tt anta lT-policyi enlighet med reviderad Bilaga KS  2019/243/2.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ärendet återremitteras då policyn behöver förtydligas med syfte och kommunens
förhållningssätt till IT.

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och fin-
ner att ärendet ska avgöras idag.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns.
Den som stödjer att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som stödjer att ärendet
ska återremitteras röstar nej. Vid omröstningen avges  7  ja-röster (Anders Wigelsbo
[C], Sture Johansson  [C], Elisabet Pettersson [C], Erik Hamrin  [M], Tomas Bergling
[M], Magnus Edman [SD] Andreas Andersson [SD] och  5  nej—röster Hanna Westman
[SBÄ], Ulrika Spårebo [S], Glenn Andersson [S], Camilla Runerås [S], Viktor Kärvinge
[S]. Johanna Ritvadotter [V] avstår].

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

& anta lT-policyi enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/243/2.

Reservationer

Ulrika Spårebo  (S), Glenn Andersson  (S), Camilla Runerås (S) och Viktor Kärvinge
(S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spärebos yrkande. l—lanna Westman (SBA) re-
serverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

,/
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Dnr  2019/1595

§  12 Fastighets- och lokalförsörjningspolicy

INLEDNING
Med lokalförsörjning avses  planering, anpassning/förädling, förvaltning och av-
veckling av kommunens egna fastigheter samt anskaffning och avveckling av in—
hyrda bostäder och lokaler. Kommunens bestånd av egna fastigheter och inhyrda lo-
kaler och bostäder ska i huvudsak vara gemensamma stödresurser till kommunens
verksamheter.

Policyn syftar till att fastställa de grundläggandeprinciperna som ska vara vägle-
dande vid lokalförsörjningen.

Beredning

Bilaga KS  2019/249/1, missiv

Bilaga KS  2019/249/2, Fastighets- och lokalförsörjningspolicy

Ledningsutskottets beslut 2019-12-18, §  264

Yrkanden

Anders  Wigelsbo [C) yrkar

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

a_tt anta Fastighets- och lokalförsörjningspolicy i enlighet med Bilaga KS
2019/ 249 /2.

Hanna  Westman (SBA) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg
att punkt 3.4 stryks ur Fastighets- och lokalförsörjningspolicy.

Ulrika Spärebo (S) yrkar

att kommunstyrelsens beslutar

a_tt avslå Hanna Westmans tilläggsyrkande

Propositionsordning

Ordföranden ställer Hanna Westmans [SBÄ) tilläggsyrkande mot avslag och finner
Hanna Westmans tilläggsyrkande avslaget.

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner ledningsutskot-
tets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Fastighets- och lokalförsörjningspolicy i enlighet med Bilaga KS
201  9  /  249  /  2.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign /’7 Utdragsbestyrkande

/  )  ) f/ÅK/  l ,l  /  ’L/é/  —._

UUUJX;



*" SALA
KOMMUN

 

§13

Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(18)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-01-08

Dnr 2019/1600

Riktlinje  för fastighets- och lokalförsörjning

INLEDN  IN  G

Fastighetsenhetens uppdrag är att arbeta aktivt med att  tillgodose  de kommunala

verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler och ansvara för att drift och un-

derhåll sker på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med riktlinjen är att säkerställa en

kostnadseffektiv lokalförsörjning för kommunens verksamheter.

Beredning

Bilaga KS 2019/250/1, missiv

Bilaga KS 2019/250/2, Riktlinje för fastighets- och lokalförsörjning

Bilaga KS 2019/250/3, hyresmodell

Bilaga KS 2019/250/4, generell ansvarsfördelning

Ledningsutskottets beslut 2019-12-18, § 265

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

åt under förutsättning att Policy för fastighets- och lokalförsörjning antas av kom-

munfullmäktige, anta Riktlinje för fastighets- och lokalförsörjning i enlighet med Bi—

laga KS 2019/250/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt under förutsättning att Policy för fastighets- och lokalförsörjning antas av kom-

munfullmäktige, anta Riktlinje för fastighets— och lokalförsörjning i enlighet med Bi—

laga KS 2019/250/2 med redaktionella ändringar.

Utdrag

ekonomikontoret

fastighetsenheten

administrativa enheten

%/ Utdragsbestyrkande

/’ ,
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—01-08

Dnr  2019/1536

Översyn  av hanteringen av Centrumbiografen

Med anledning av kommunens ansträngda ekonomi och den ekonomiska kontroll-

och åtgårdsplanen, har en översyn av kommunens åtagande och hantering gällande

Centrumbiografen genomförts.

Beredning

Bilaga KS 2019/244/1, missiv

Bilaga KS  2019/244/2, skrivelse — översyn av hantering av Centrumbiografen

Ledningsutskottets beslut 2019-12-18, § 266

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att hyresavtal och tekniskt underhåll övergår till att hanteras av fastighetsenheten,

Samhållsbyggnadskontoret och att bokning, administration och vaktmästeri övergår

till att hanteras av Kultur- och fritidskontoret, samt

a_tt uppdra till Kultur- och fritidskontoret att under resterande hyresperioden utreda

den fortsatta hanteringen och alternativa driftsformer av Centrumbiografen för de

delar som Sala kommun i nuläget ansvarar för.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt hyresavtal och tekniskt underhåll övergår till att hanteras av fastighetsenheten,

Samhällsbyggnadskontoret och att bokning, administration och vaktmästeri övergår

till att hanteras av Kultur- och fritidskontoret, samt

a_tt uppdra till Kultur- och fritidskontoret att under resterande hyresperioden utreda

den fortsatta hanteringen och alternativa driftsformer av Centrumbiografen för de

delar som Sala kommun i nuläget ansvarar för.

Utdrag

fastighetsenheten, Åsa Eriksson

kultur—och fritid, Roger Nilsson

Utdragsbestyrkande/
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§ 15 Ärenden avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden  anmäler  ärenden vari ledningsutskottet den 11 och 18 december 2019

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

ionsbesluti enlighet med Bilaga KS 2019/252/1.

Justerandes sign 7 Utdragsbestyrkande
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