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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Anders Wigelsbo  (C), ordförande

Sture Johansson (C)

Elisabet Pettersson (C)

Erik Hamrin (M), 1:e vice ordförande

Tomas Bergling (M)

Hanna Westman (SBÄ)

Ulrika  Spårebo (S), 2:e vice ordförande

Glenn Andersson (S)

Camilla  Runerås (S)

Viktor Kärvinge (S)

Johanna Ritvadotter (V)

Andreas Andersson (SD)

Louise  Eriksson (SD) ersätter Magnus Edman (SD)

Bengt Larsson(C)

Mona Johansson (L)

Gunnar Larsson (M)

Magnus Holm (KD)

Thomas Calissendorff (S)

Bo Kihlström (S)

Stefan Axinge (S)

Ingela Kilholm Lindström (MP)

Sverre Lindqvist (SD)

Inger Lindström, tf ekonomichef

Daniel Holmvin, kommunchef

Kjell-Ove Jacobsson, plan-och utvecklingschef

Jonna Kangas, kommunjurist

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL “(24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Ordningsfråga
Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärende kompletteras dagens föredragningslista

.  Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsens förvaltning

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

at_t följande ärende kompletteras dagens föredragningslista

. Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

/   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(24)

.  . SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2018/1025

§  32 Åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans

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 202 0/33/1, skatteprognos

Kommunchef Daniel Holmvin och tf ekonomicheflnger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchefatt fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll- och

åtgärdsplanen,

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,

a_tt vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med

kommunstyrelsen, samt

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

samt föreslå förändringar.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

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

åtgärdsplanen,

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

& vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med

kommunstyrelsen, samt

ag uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt

samt föreslå förändringar.

 

Utdrag

Kontor och nämnder

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande
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ålägga SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24)
) KOMMUNSTYRELSEN66 SALA

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2020/256

§  33 Markanvisningsavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB

INLEDNING

Sala kommun har som vision att växa till 25 000 innevånare till stadens 400 års

jubileum. För att nå detta mål arbetar Plan-och utvecklingsenheten med att ta fram

mark—och detaljplaner för attraktiva områden till bostadsbebyggelse.

Med markanvisningsavtal mellan Sala kommun och BoKlok Mark och Exploatering

AB möjliggörs byggnation av lägenheter och parhus på fastigheter i stadsdelen

Norrängen.

Beredning

Bilaga KS  2020/20/1, missiv från plan- och utvecklingsenheten, 2020-02—11

Bilaga KS  2020/20/2, förslag på markanvisningsavtal

Bilaga KS  2020/20/3, exploateringskalkyl BoKlok

Reviderad Bilaga KS 2020/20/3, exploateringskalkyl BoKlok

Ledningsutskottets beslut  2020-02-19, §  30

Föredragning av plan- och utvecklingschef Kjell-Ove ]acobsson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

at; återremittera ärendet till Plan-och utvecklingsenheten för vidare beredning,

samt

a_tt uppdra till plan-och utvecklingschefen att anlita en extern fastighetsjurist för att

granska avtalet.

Andreas Andersson (SD), Louise Eriksson (SD) och Hanna Westman (SBA) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt återremittera ärendet till Plan-och utvecklingsenheten för vidare beredning,

samt

a_tt uppdra till plan-och utvecklingschefen att anlita en extern fastighetsjurist för att

granska avtalet.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna meddelar att de inkommer med en protokollsanteckning.

Utdrag

Plan—och utvecklingsenheten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(liv 77



KS § 33, 2020—03—04

a’ .
We, Socualdemokraterna

SALA

Kommunstyrelsen 2020-03-04

Ärende 3 Markanvisningsavtal med BoKlok och Exploatering AB

Protokollsanteckning

Ett problem vid alla exploatering i Sala kommun är den kontaminerade marken

från den tidigare gruvdriften i staden.

Den 19 februari i kommunstyrelsens ledningsutskott beslutades att godkänna

förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och BoKIok.

Då vi såg oklarheter i avtalet kring kostnader för marksaneringen så föreslog vi

socialdemokrater att till dess att ärendet skulle hanteras i kommunstyrelsen ta

in expertis som granskar avtalet, med de risker och fördelar det finns som

avtalet innebär för Sala kommun.

Den styrande alliansen valde att avslå vårt yrkande, vilket vi fann ytterst

märkligt med tanke på den ekonomiska situation kommmunen befinner sig

samt att kommunen under 2019 fick betala en stor summa pengar kopplade till

explotering och marksanering i centrum.

När ärendet hanterades i kommunstyrelsen den 4 mars så återremitterades det

med anledning att exploatören inte hade processat avtalet internt samt att

kommunssyrelsens ordförande redogjorde för att en expertis nu skulle titta på

avtalet innan det återkommer till komunstyrelsen för ny hantering och

godkännande.

Varför allinsstyret inte kunde ställa sig bakom vårt yrkande i ledningsutskottet

den 19 februari vet vi inte, men att de nu tagit till sig av de farhågor vi ser kring

marksaneringar i Sala stad visar återigen att vi har rätt i vårt ställningstagande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2020/194

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsens
förvaltning

INLEDNING

Vård  och Omsorg har tidigare ansökt hos Socialstyrelsen om statsbidrag för att

utveckla samtliga verksamheter inom kontoret. Ansökningar har hanterats inom

respektive verksamhet. Socialstyrelsen har beslutat att varje kommun, från och med

den  1  juni 2020, endast tillåts ha ett ombud per kommun. För att underlätta det

administrativa arbetet föreslås en ny delegationspunkt där kommunchefhar

möjlighet att som kommunens ombud, delegera ansökningar om statsbidrag.

Beredning

Bilaga KS 2020/35/1, missiv från socialchef

Föredragning av kommunjurist Jonna Kangas.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt, 1.25 tillförs delegationsordningen

1.25 Beslut om att ansöka om statsbidrag från Socialstyrelsen

. Kommunchef

Får vidaredelegeras till socialchef

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt, 1.25 tillförs delegationsordningen

1.25 Beslut om att ansöka om statsbidrag från Socialstyrelsen

. Kommunchef

Får vidaredelegeras till socialchef

Utdrag

Kommunjurist

Socialchef

Administrativa enheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2020/268

Begäran om kommunal borgen Sala Silvergruva AB

INLEDNING

Sala  Silvergruva AB begär  utökad  borgensram.

Beredning

Bilaga KS  2020/14/1, ansökan  från  Sala Silvergruva AB, 2020-02-11

Ledningsutskottets beslut  2020-02-19, §  21.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bevilja Sala Silvergruva AB utökad kommunal borgensram till totalt 32 miljoner

kronor, samt

a_tt fastställa borgensavgiften på nyttjad borgen till  0,5%.

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C] yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bevilja Sala Silvergruva AB utökad kommunal borgensram till totalt 32 miljoner

kronor, samt

a_tt fastställa borgensavgiften på nyttjad borgen till  0,5%.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03—04

Dnr  2020/81

Förslag till Avgifter inom  hemtjänsten 2020-2022

INLEDNING

En höjning av avgifter för  hemtjänst, omvårdnad, mat och trygghetslarm behöver

göras.

Beredning

Bilaga KS  2020/15/1, protokollsutdrag von, § 118, 2019-12-17

Bilaga KS  2020/15/2, förslag till Avgifter inom  hemtjänsten 2020 — 2022

Bilaga KS  2020/15/3, missiv från vård och omsorg, 2020-02-12

Bilaga KS  2020/15/4, indexreglerad avgift

Ledningsutskottets beslut  2020-02-19, §  22

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

ag fastställa avgifter inom vård och omsorg för  2020  i enlighet med förslag 2, bilaga

KS  2020/15/2,
a_tt indexreglera avgiften med konsumentprisindex per oktober varje månad med

basindex oktober  2019, samt

at_t taxan ska gälla från och med den  1  april  2020.

Elisabet Pettersson (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa oktoberindex  2018  som basindex för avgifter inom hemtjänsti enlighet

med Bilaga KS  2020/15/4, samt

a_tt fortsättningsvis indexreglera avgifterna den  1  januari varje år med oktoberindex

föregående år.

Camilla Runerås (S), johanna Ritvadotter (V), Erik Hamrin (M), Tomas Bergling (M)

och Sture johansson (C) yrkar bifall till Elisabet Petterssons (C) yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  kl.10.29-1038

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Elisabet

Petterssons (C) yrkande och finner Elisabet Petterssons (C) yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa oktoberindex  2018  som basindex för avgifter inom hemtjänst i enlighet

med Bilaga KS  2020/15/4, samt

a_tt fortsättningsvis indexreglera avgifterna den  1  januari varje år med oktoberindex

föregående år

 

Utdrag

Kommunfullmäktige

? Utdragsbestyrkande

»/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2019/601

Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun

INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 24 april 2019, § 81, att uppdra
till Samhällstekniska enheten att under  2019  utreda en strategi för hur framtidens

dricksvattenförsörjning i Sala kommun ska bli långsiktigt hållbar. Syftet med den

utredning som Samhällstekniska kontoret genomfört är att belysa möjliga alternativ

för en framtida dricksvattenförsörjning både kortsiktigt och långsiktigt. Utredningen
ska utgå från förutsättningar i pågående VA-plan, Översiktsplan och Regional

vattenförsörjningsplan samt att den ska stödja Sala kommuns vision.

Beredning

Bilaga KS  2020/16/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret, 2020-02-03

Bilaga KS  2020/16/2, utredning Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun

Ledningsutskottets beslut  2020-02-19, §  24

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta rapporten Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun i enlighet

med bilaga KS  2020/16/2

Sture johansson (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg

a_tt uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att utreda flytt av vattentäkten i Möklinta

upp emot Norra heden.

Elisabet Pettersson (C) och Viktor Kärvinge (S) yrkar bifall till Sture Johanssons (C)

tilläggsyrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot avslag och finner

ledningsutskottets förslag bifallet.

Ordföranden ställer proposition på Sture Johanssons (C) tilläggsyrkande mot avslag

och finner Sture Johanssons (C) tilläggsyrkandet bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta rapporten Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun i enlighet

med bilaga KS  2020/16/2, samt

att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att utreda flytt av vattentäkten i Möklinta

upp emot Norra heden.

Utdrag

Samhällstekniska enheten

7/7
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr 2020/266

Stöd till Sala Blåsorkester

INLEDNING

Sala Blåsorkester har under många år fått stöd av  personal  anställd vid Kulturskolan
för att kunna genomföra sina stora publika spelningar. I och med de

besparingsåtgärder som vidtogs under 2019 försvann Kulturskolans möjlighet att
bistå med detta stöd, som består av arbetstid för anställd personal. Konsekvensen av
detta blev att Sala Blåsorkester aviserade att de inte längre kunde fortsätta med sin
verksamhet  i  samma utsträckning som tidigare. För att säkerställa att musiklivet i

Sala ska utvecklas behöver delar av det stöd som Kulturskolan tidigare giviti form

av arbetstid återinföras.

Beredning

Bilaga KS 2020/19/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande, 2020—02—11

Ledningsutskottets beslut 2020-02-19, § 27.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 110 000  kronor till  Skolnämnden för att finansiera Kulturskolans stöd till

Sala Blåsorkester, att tas ur förfogandet.

Hanna Westman  (SBA) och  Erik  Hamrin (M) yrkar bifall till ledningsutskottets

förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  anslå 110 000 kronor till Skolnämnden för att finansiera Kulturskolans stöd till

Sala Blåsorkester, att tas ur förfogandet.

Utdrag

Sala Blåsorkester

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2020/221

Godkännande om uppgörelse mellan Sala kommun och
Salabostäder AB

INLEDNING

Vid en genomgång av icke genomförda detaljplaner framkom att mark inom Kristina

4:5 borde tillhöra fastigheterna Aftern  7  samt Sligen 1, vilka ägs av Salabostäder AB.

Under diskussioner med Salabostäder gällande denna reglering har ett flertal andra

ouppklarade ärenden framkommit.

Plan—och utvecklingsenheten har arbetat fram ett förslag till reglering av

ouppklarade mellanhavanden gentemot Salabostäder AB.

Beredning

Bilaga KS 2020/21/1, missiv från plan- och utvecklingsenheten, 2020-02-11

Bilaga KS  2020/21/2, sammanställning reglering med Salabostäder AB

Ledningsutskottets beslut 2020-02-19, § 31.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna föreslagen reglering i enlighet med bilaga KS  2020/21/2 samt,

a_tt avtal undertecknas av chef för plan- och utvecklingsenheten.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna föreslagen reglering i enlighet med bilaga KS  2020/21/2 samt,

a_tt avtal undertecknas av chef för plan- och utvecklingsenheten.

Utdrag

Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 13(24)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2020/279

Taxa  för måltidspriser — indexreglering

INLEDNING

Enligt kommunstyrelsens beslut den  3  juni  2019, §  87, ska lokal-och matkostnader
fastställas i budgetprocessen senast mars innan gällande budgetår.

Kommunfullmäktige antog den 16 december  2019, § 143 Taxa för Måltidspriser, att

gälla från och med den  1  januari  2020.  Inför  2021  ska en önskad indexering av
måltidspriser ske och kommunfullmäktige har inte uppdragit till kommunstyrelsen

att indexreglera nämnd taxa.

Beredning

Bilaga KS 2020/22/1, missiv från måltidsenheten, 2020-02-12

Ledningsutskottets beslut  2020-02-19, § 32.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

äg uppdra till kommunstyrelsen att indexreglera Taxa för måltidspriser enligt PKV

[Prisindex för kommunal verksamhet) i mars månad varje år.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  uppdra till kommunstyrelsen att indexreglera Taxa för måltidspriser enligt PKV

(Prisindex för kommunal verksamhet) i mars månad varje år.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr 2020/252

Klimatlåda 2020

INLEDNING

Som en aktivitet för att ytterligare minska serveringssvinnet önskar Måltidsenheten

införa en Klimatlåda under 2020. Avesta och Karlstad är kommuner som har

genomfört detta under senare delen av 2019 med  goda  resultat.

En Klimatlåda innebär att anställda i Sala kommun, efter att lunchserveringen

avslutats, kan ta med en egen matlåda och köpa den överblivna mat som inte kan

återtas i Måltidsenhetens ordinarie verksamhet. Kostnad för en normalstor matlåda

föreslås vara 30 kronor.

Beredning

Bilaga KS 2020/23/1, missiv från måltidsenheten, 2020-02-11

Ledningsutskottets beslut 2019-02-19, 33.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till Måltidsenheten att införa Klimatlåda under 2020, i enlighet med

beskrivning i Bilaga KS 2020/23/1.

Hanna Westman (SBA), Andreas  Andersson  (SD), Louise Eriksson  (SD) och  Erik

Hamrin (M] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till Måltidsenheten att införa Klimatlåda under 2020, i enlighet med

beskrivningi Bilaga KS 2020/23/1.

Utdrag

Måltidsenheten

Utdragsbestyrka nde
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—03-04

Dnr 2020/253

Kvalitetsmetod Måltid

INLEDNING

Måltidsenheten  i Sala kommun  arbetar  kontinuerligt  med kvalitetsarbete och
ständiga förbättringar. Den mat som tillagas samt tillbehör smakas i dagsläget av
komponentvis. Idag saknas ett strukturerat arbetssätt för bedömning av den
tillagade måltiden i sin helhet.
Målsättningen med införande av metoden är att få en direkt bedömning av en
komplett måltid i sin helhet, serverad på tallrik, för den måltidspersonal som
tillagar och serverar dagens lunchmåltid. Bedömning kommer att ske genom ett
formulär som fylls i av medarbetarna efter avslutad måltid. Införandet blir en
frivillig daglig arbetsuppgift för personal inom Måltidsenheten och skulle innebära
ett måltidsavdrag om 200 kronor per månad.

Beredning

Bilaga KS 202 0/24/1, missiv från måltidsenheten, 2020-02—11

Bilaga KS 2020/24/2, Kvalitetsformulär Måltid

Ledningsutskottets beslut 2020-02-19, §  34.

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt uppdra till Måltidsenheten att införa Kvalitetsmetod Måltid under 2020, i
enlighet med Bilaga KS 2020/24/2.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt förslaget avslås.

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

Hanna Westman  (SBA) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

& ärendet återremitteras.

Proposition

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att ärendet ska återremitteras.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att ärendet
ska återremitteras röstar ja, den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar nej.
Vid omröstningen avges 6 ja-röster: (Anders Wigelsbo [C], Sture Johansson [C],
Elisabet Pettersson [C], Erik  Hamrin  [M], Tomas Bergling [M], Hanna Westman
[SBÄ] och 7 nej—röster: Ulrika Spårebo  [S], Glenn Andersson  [S], Camilla Runerås  [S],

Viktor Kärvinge  [S], johanna Ritvadotter  [V], Louise Eriksson  [SD] och Andreas
Andersson  [SD]).

Utdragsbestyrkande
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M  SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2020—03—04

 

Forts §  42

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Ulrika Spårebos
(S) yrkande och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt förslaget avslås.

Reservationer

Anders Wigelsbo  (C), Sture Johansson  (C], Elisabet Pettersson  (C], Erik Hamrin (M)
och Tomas Bergling (M) reserverar sig till förmån för ledningsutskottets förslag.

Utdrag

Måltidsenheten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr 2019/599

§ 43 Redovisnin  av Samhällsb nadskontorets övers n avg ygg y
verksamheten - eventuell effektivisering genom
konkurrensutsättning

INLEDNING
Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en översyn som har sin bakgrund i beslut

fattat på kommunstyrelsens ledningsutskott den 25 juni 2019. Uppdraget enligt

beslut är att utreda förutsättningar för konkurrensutsättning enligt

handlingsprogram i kommunens Policy för konkurrensutsättning av kommunal

verksamhet, utredning om Centralförrådet kan avvecklas och förbereda försäljning

av icke strategiska skogsskiften.

Beredning

Bilaga KS 2019/131/4, vidare utredning av förutsättningar för

konkurrensutsättning inom samhällsbyggnadskontoret, 2020-02-10

Bilaga KS 2019/131/5, yttrande från Kommunal Bergslagen, 2020-02—17

Bilaga KS 2019/131/6, yttrande från Kommunal Bergslagen, 2020-02-28

Ledningsutskottets beslut 2020-02-19, § 35.

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att avveckla centralförrådet, och därmed föra över

ansvaret för fordon och maskiner till de brukande verksamheterna, samt

a_tt konkurrensutsätta vinterväghållningen i sin helhet.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg

a_tt återkoppla till ledningsutskottets sammanträde i september 2020 med  resultat

av fattat beslut.

Erik Hamrin (M), Hanna  Westman (SBA), Sture Johansson (C), Elisabet

Pettersson (C) och Tomas Bergling (MJ yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S)

tilläggsyrkande.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt förslaget avslås.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Johanna

Ritvadotters (V) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Ordföranden Ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner Ulrika

Spårebos (S) tilläggsyrkande bifallet.

Justerandes sign f Utdragsbestyrkande

Qaf” if
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&  SALA

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-03-04

 

Forts  §  43

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att avveckla centralförrådet, och därmed föra över

ansvaret för fordon och maskiner till de brukande verksamheterna, samt

a_tt konkurrensutsätta vinterväghållningen i sin helhet, samt

a_tt återkoppla till ledningsutskottets sammanträde i september  2020  med resultat

av fattat beslut.

Reservation

Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

Kommunchef

UtdragsbestyrkandeJuste/randeyign

/  I"
Å/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19W)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—03—04

Dnr  2019/1342

Handlingsprogram för skyddmot olyckor  2020-2022

INLEDNING

Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, framgår att handlingsprogrammet

ska  antas  av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 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

antas under det första året i mandatperioden.

Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor som

har varit på remiss hos berörda myndigheter.

Beredning

Reviderad Bilaga KS  2019/207/1, missiv från Räddningstjänsten, 2019-02—11

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

kommun  2020-2022

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

Sala och Heby kommun

Ledningsutskottets beslut  2020-02-19, §  38.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun  2020-2022  i

enlighet med reviderad Bilaga KS 2019/207/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Sala kommun  2020-2022  i

enlighet med reviderad Bilaga KS  2019/207/2.

Utdrag

Kommunfullmäktige

76/“ Utdragsbestyrkande
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 20(24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2019/1603

Näringslivsprogram Sala kommun  2020-2026

INLEDNING

Syftet  med Näringslivsprogrammet är att  bidra  till ett bra företagsklimat och

tydliggöra Sala kommuns  arbete  för nåringslivsutveckling. Programmet ska främja

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

upplevs attraktiv för nyetableringar. Salas attraktivitet ska också skapa inflyttning.

Beredning

Reviderad Bilaga KS  2019/233/1, missiv från näringslivsenheten, 2020-02-11

Reviderad Bilaga KS  2019/233/2, Näringslivsprogram 2020  —2026
Reviderad Bilaga KS 2019/233/2a, Näringslivsprogram  2020  — 2026

Bilaga KS  2019/233/3, yrkande från Ulrika Spårebo

Ledningsutskottets beslut  2020-02-19, §  39.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Näringslivsprogram 2020-2026 i enlighet med reviderad Bilaga KS

2019/233/2a.

Hanna Westman (SBA) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Näringslivsprogram 2020—2026 i enlighet med reviderad Bilaga KS

2019/233/2a.

Utdrag

Kommunfullmäktige

., Utdragsbestyrkande

f
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2020/339

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

kommunen förvaltade fonders/stiftelser bank, plusgiro-och depåkonton. Vid

kontantuttag ska teckning ske av två i förening.

Beredning

Bilaga KS 2020/32/1, missiv  — bemyndigande att teckna firma

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 5 december  2019, § 201,
besluta att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna

firma för ekonomiska transaktioner gällande kommunens och av kommunen

förvaltade fonders/stiftelsers bank, plusgiro- och depåkonton. Vid kontantuttag ska

teckning ske av två i förening

Inger Lindström

Anna Cedervång

Ulrica Österberg
Malin Boman

Sofia Högerberg

Daniel Ahlin

Gerd Svedberg

Fredrik Mikklaheim

Mathias Goldkuhl

Niclas Karlsson

Mikaela ]aredal

Anna Eklund

BESLUT

tf ekonomichef

controller

ekonomihandläggare

ekonom

redovisningsekonom

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

ekonom

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den  5  december  2019, § 201,

besluta att bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna

firma för ekonomiska transaktioner gällande kommunens och av kommunen

förvaltade fonders/stiftelsers bank, plusgiro- och depåkonton. Vid kontantuttag ska

teckning ske av två i förening

Inger Lindström

Anna Cedervång

Ulrica Österberg
Malin Boman

Sofia Högerberg

Daniel Ahlin

 

tf ekonomichef

controller

ekonomihandläggare

ekonom

redovisningsekonom

verksamhetscontroller

Utdragsbestyrkande

21(24)
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Fort  §  46

Gerd  Svedberg

Fredrik  Mikklaheim

Mathias  Goldkuhl

Niclas Karlsson

Mikaela Jaredal

Anna Eklund

Utdrag

Ekonomikontoret

Justerandes  sign

WL) 7/2

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMM UNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

ekonom

Utdragsbestyrkande

22  (24)
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-03-04

Dnr  2020/318

§  47 Information om delegationsbeslut angående fullmakt att
genomföra upphandlingar för Sala kommuns räkning

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C) har med stöd av

kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.1, fattat beslut om fullmakter till

Västerås stad att för Sala kommuns räkning genomföra upphandling av

telefonitjänster samt till Husbyggnadsvaror HBV Förening att för Sala kommuns

räkning genomföra upphandling av elmaterial och belysning.

Beredning

Bilaga KS  2020/34/1, delegationsbeslut  — fullmakt att genomföra upphandling för

Sala kommuns räkning

Bilaga KS  2020/34/2, missiv från ekonomikontoret — fullmakt för att delta i

upphandlingar

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

au lägga informationen till handlingarna, samt

ag godkänna vidtagen åtgärd.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

QH lägga informationen till handlingarna, samt

&& godkänna vidtagen åtgärd.

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 19 februari  2020  fattat
beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade

delegationsbesluti enlighet med Bilaga KS  2020/31/1.

% Utdragsbestyrkande(f?”


