
SAlA6001, v2.0,2013-04-17

 

= SALA
KOMMUN

Plats och tid

Närvarande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande  .

Justerande

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-01

GustafAdolfsalen, onsdagen den 1 april  2020, kl. 09.00-13.20

Ajournering § 50 kl.11.00-11.20, 12.55-13.10

Se sidan  2

Erik Hamrin (M)

Kommunstyrelsens  förvaltning, torsdag den  2  april  2020  kl. 11. 00

(  /%ÖC&4£M WM Paragrafer  49-52

 

Erik Hamrin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2020—04-01

2020-04-02 Datum för anslags nedtagande 2020-04-24

Kommunstyrelsens förvaltning

m; oézZ¢aMmW&,.,



”  SALA
KOMMUN

 

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Närvarande representanter

Övriga deltaga re

Justerandes sign // __,

 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-01

Anders Wigelsbo  (C), ordförande

Sture Johansson (C)

Elisabet Pettersson (C)

Erik Hamrin  (M), 1:e  vice  ordförande
Tomas Bergling (M)

Ulrika Spårebo  (S), 2:e vice ordförande
Camilla Runerås (S)

Viktor Kärvinge (S)
Johanna Ritvadotter (V)

Magnus Edman  (SD)

Andreas Andersson  (SD)

Stefan Axinge (S) ersätter Glenn Andersson (S)

Per Larsson  (SBÄ) ersätter Hanna Westman  (SBÄ)

Anders Westin (C) kl.09.00-12.45
Mona Johansson (L)

Martin Eriksson (M)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström (M P)

Louise Eriksson  (SD)

Sverre Lindqvist  (SD)

Michael Nilsson, utredningsingenjör

Sven Knutsson, professor i geoteknik, Luleå Universitet (distans)

Tina Påhlstorp, konsult dammsäkerhet AFRY (distans)

Daniel Holmvin, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(10)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-01

Dnr 2020 /4

Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärende lyfts ur dagordning

. Ökad kostnad för myggbekämpning

a_tt följande ärende kompletteras dagens föredragningslista

'  Bemyndigande att teckna firma

o  Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen för Dalabanans
intressenter

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärende lyfts ur dagordning

o  Ökad kostnad för myggbekämpning

a_tt följande ärende kompletteras dagens föredragningslista

'  Bemyndigande att teckna firma

. Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen för Dalabanans
intressenter

%* Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—04-01

Dnr 2020/453

Begäran om extra  sammanträde  enligt Kommunallagen  6  kap § 23

INLEDNING

Den 20 mars 2020 inkom Ulrika Spårebo (S), Johanna Ritvadotter (V), Hanna
Westman (SBÄ) och Ingela Kilholm Lindström (MP) med en skrivelse om begäran
om ett extra sammanträde med kommunstyrelsen enligt Kommunallagen 6 kap.
§  23.

Man vill att kommunstyrelsen inkallas för att behandla avverkningen av träd längs
sträckan Folkets Park via Måns Ols till Skuggan. Man vill att tidigare fattat beslut om
att tillåta avverkning av träd upphävs och att ett nytt mer miljöanpassat beslut
måste prövas.

Beredning

Bilaga KS 202 0/50/ 1, skrivelse med begäran om extra sammanträde enligt
kommunallagen 6 kap. § 23  — 2020-03-20

Sven  Knutsson, professor  i geoteknik och Tina Påhlstorp, konsult i dammsäkerhet på
AFRY, ger en föredragning via distans.
Utredningsingenjör Michael Nilsson bistår vid ärendets beredning.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.11.00-11.20

Yrkanden

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

at; den pågående avverkningen som nu sker omedelbart stoppas,
a_tt endast åtgärder som bedöms akuta vidtas i nuläget

a_tt en åtgärdsplan på kort och lång sikt redovisas med driftskonsekvenser och
alternativa metoder, samt

a_tt avverkningen vid Olof jons utreds gällande driftskostnadskonsekvenser samt

dammsäkerhet. V

johanna Ritvadotter (V) och Per Larsson (SBA) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S)
yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.12.55-13.10

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande

att kommunstyrelsen beslutar

ag en åtgärdsplan på kort och lång sikt redovisas med driftskonsekvenser och
alternativa metoder, samt

avslag till Ulrika Spårebos [S) yrkanden

att kommunstyrelsen beslutar

ag den pågående awerkningen som nu sker omedelbart stoppas,
ag endast åtgärder som bedöms akuta vidtas i nuläget, samt

//7 Utdragsbestyrkande
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Forts  § 50

a_tt avverkningen Vid Olof jons utreds gällande driftskostnadskonsekvenser samt
dammsäkerhet.

Sture Johansson  (C), Elisabet Pettersson  (C), Erik Hamrin (M) och  Tomas  Bergling
(M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande

Magnus Edman  (SD) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos  (S) yrkande med tillägg

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt tillsätta en utredning som ser över skyddsvärda områden som ska undantas
avverkning.

Proposition

Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) yrkande mot sitt eget yrkande och finner
Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Ulrika
Spärebos (S) yrkande röstar ja, den som stödjer Anders Wigelsbos (C) yrkande
röstar nej.

Vid voteringen avges  8  ja-röster: Per Larsson  [SBÄ], Ulrika Spärebo  [S], Stefan
Axinge  [S], Camilla Runerås  [S], Viktor Kärvinge  [S], johanna Ritvadotter  [V],
Magnus Edman  [SD], Andreas Andersson  [SD] och  5  nej—röster Anders Wigelsbo  [C],
Sture johansson  [C], Elisabet Pettersson  [C], Erik Hamrin [M], Tomas Bergling [M].

Proposition

Ordföranden ställer Magnus Edmans  (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner
yrkandet avslaget.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer avslag
röstar ja och den som stödjer bifall röstar nej.

Vid voteringen avges  5  ja-röster: Anders Wigelsbo  [C], Sture johansson  [C], Elisabet
Pettersson  [C], Erik Hamrin [M], Tomas Bergling [M] och  7  nej-röster:
Per Larsson  [SBÄ], Ulrika Spårebo  [5], Stefan Axinge  [S], Camilla Runerås  [5],
Viktor Kärvinge  [5], Magnus Edman  [SD], Andreas Andersson  [SD].
johanna Ritvadotter [V] avstår.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att den pågående avverkningen som nu sker omedelbart stoppas,
Ä  endast åtgärder som bedöms akuta vidtas i nuläget
ag en åtgärdsplan på kort och lång sikt redovisas med driftskonsekvenser och
alternativa metoder,

ag avverkningen vid Olof jons utreds gällande driftskostnadskonsekvenser samt
dammsäkerhet, samt

Juste. ndes s'gn Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-01

Forts §  50

a_tt tillsätta en utredning som ser över skyddsvärda områden som ska undantas

avverkning.

Reservationer

Anders Wigelsbo  (C), Sture Johansson  (C), Elisabet Pettersson (C), Erik Hamrin (M)

och  Tomas  Bergling (M) reserverar sig till förmån för Anders Wigelsbos (C) yrkande.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret

% Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10>
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04—01

Dnr  2020/516

Bemyndigande att tecknafirma

INLEDNING
Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut
fattas avseende bemyndigande att teckna firma gällande kommunens och av
kommunen förvaltade fonders/stiftelsers bank-, plusgiro- och depåkonton. Vid
kontantuttag ska teckning ske av två i förening.

Beredning

Bilaga KS  2020/56/1, missiv

Yrkanden
Anders Wigelsbo [C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 4:e mars 2020, §  46, 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 tf ekonomichef

Anna Cedervång controller

Ulrica Österberg ekonomihandläggare

Malin Boman ekonom

Sofia Högerberg redovisningsekonom

Daniel Ahlin verksamhetscontroller

Gerd Svedberg verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl verksamhetscontroller

Niclas Karlsson verksamhetscontroller

Mikaela Iaredal verksamhetscontroller

Anna Eklund Ekonom

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

&  med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 4:e mars  2020, § 46, 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.

% Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-04-01

Forts § 51

Inger Lindström tf ekonomichef

Anna Cedervång controller

Ulrica Österberg ekonomihandläggare

Malin Boman ekonom

Sofia Högerberg redovisningsekonom

Daniel Ahlin verksamhetscontroller

Gerd Svedberg verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl verksamhetscontroller

Niclas Karlsson verksamhetscontroller

Mikaela ]aredal verksamhetscontroller

Anna Eklund Ekonom

Utdrag

Ekonomikontoret

näää? %, Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—04-01

2020/517

Nominering av ledamot och  ersättare  till styrelsen för Dalabanans
Intressenter

INLEDNING

Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen för Dalabanans Intressenter

behöver genomföras.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

gm för tiden  2020-2023  nominera Anders Wigelsbo (C) till ordinarie ledamot och
Ulrika Spårebo (S) till  suppleant  i  styrelsen för intresseföreningen Dalabanans

Intressenter.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag för tiden  2020-2023  nominera Anders Wigelsbo (C) till ordinarie ledamot och
Ulrika Spårebo (S) till suppleant i styrelsen för intresseföreningen Dalabanans

Intressenter.

Utdrag

Anders Wigelsbo

Ulrika Spårebo

Administrativa enheten

Dalabanans Intressenter

Utdragsbestyrkande
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