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Sammanträdesdatum
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Anders Wigelsbo [C], ordförande
Sture johansson [C]

Elisabet  Pettersson [C]

Erik Hamrin [M), 1:e vice ordförande

Tomas Bergling [M] deltar på distans, § 83-§ 97'

Hanna Westman [SBÄ]

Ulrika  Spårebo [5], 2:e vice ordförande
Glenn Andersson [S], deltar på distans

Camilla Runerås [S]

Viktor Kärvinge [S]

Johanna Ritvadotter [V] §  85-§ 100

Magnus Edman  [SD]

Andreas Andersson  [SD)

Thomas Calissendorff [S] ersätter johanna Ritvadotter [V] §  83-§ 84

(deltar på distans]
Martin Eriksson [M] ersätter Tomas Bergling §98—§ 100

Bengt Larsson [C] kl.09.00-1430

Mona Johansson [L] deltar på distans

Martin Eriksson [M]

Gunnar Larsson [M] deltar på distans

Per Larsson  [SBÄ] kl.09.00-12.00
Magnus Holm  [KD]

B0 Kihlström [S], deltar på distans kl.09.00-12.00

Thomas Calissendorff [S], deltar på distans

Stefan Axinge [S)

Ingela Kilholm Lindström  [MP] k1.09.00-14.30

Louise Eriksson  [SD)

Sverre Lindqvist  [SD], deltar på distans

jennie l-lesslöw, VD Sala Silvergruva AB

Håkan Matz, styrelseordförande Sala Silvergruva AB
Ingrid  Strandman, socialchef

Anna Pierrou, enhetschef

juneAnn Wincent, barn- och utbildningschef

Kjell-Ove jacobsson, plan-och utvecklingschef

jasmina Trokic, planingenjör

Björn Danneby, markingenjör

Kenneth Mårtensson, samordnare [distans]

jonas Dahlström, kommunansvarig IP Only [distans]

Mats Nilsson, regioncheflP Only [distans]

Daniel Holmvin, kommunchef

Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef

Malin Selldén Wahlman, komnmnsekreterare

Utdragsbestvrka nde
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Dnr 2020/4

§ 83 Ordningsfråga
Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att följande ärende kompletteras dagens föredragningsiista

' Försäljning av fastigheten Sala Kristina 4:259

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärende kompletteras dagens föredragningslista

' Försäljning av fastigheten Sala Kristina 4:259

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign »)
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-06-10

Dnr  2020/4

§  84 information  från  Sala Silvergruva AB

INLEDNING

Med anledning av rådande situation på grund av pågående coronapandemi, har Sala

Silvergruva AB beslutat att stänga besöksverksamheten under  2020.  Detta innebär

att personal sägs upp.

VD  Jennie  Hesslow och styrelseordförande Håkan Matz informerar om det aktuella

läget för Sala Silvergruva AB.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

it; lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2020-06-10

Dnr  2018/1025

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

Kommunchef Daniel Holmvin, socialchef Ingrid Strandman, verksamhetschefindivid

och familjeomsorg Anna Pierrou och barn- och utbildningschefjuneAnn Wincent

föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

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

åtgärdsplanen,

att 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,

a_tt vidtagna åtgärder i enlighet med den beslutade kontroll- och ätgärdsplanen

redovisas punktvis och i siffror vid varje sammanträde med konmiunstyrelsen,

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

samt föreslå förändringar.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunchefatt fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll— och

åtgärdsplanen,

a_tt uppdra till kommunchefatt vid varje sammanträde med komnnmstyrelsen, tills

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

få kommunens ekonomi i balans,

a_tt vidtagna åtgärder i enlighet med den beslutade kontroll— och ätgärdsplanen

redovisas punktvis och i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrelsen,

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

samt föreslå förändringar.

 

Utdrag

Kommunchef

Kontor

Nämnder

Cluj]
Utdragsbestyrkande
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Månadsuppföljning, april  2020

INLEDNING

Månadsrapportering, april  2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/76/1, Månadsuppföljning april  2020

Ledningsutskottets beslut  §  78,  2020—05-27

Yrkanden

Anders  Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

%

Dnr  2020/597
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Dnr 2020/802

Revidering av  Allmänna  bestämmelser för användandet av Sala
kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning,  ABVA

INLEDNING
Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster 2006z412, ska kommunen fastställa
bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen. Dessa
bestämmelser regleras  i  en  ABVA; Allmänna bestämmelser för användandet av

kommunens allmänna vatten— och avloppsanläggning.
Nu gällande  ABVA  antogs av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008 och började
gälla 1 januari 2009. Det är därför hög tid att dokumentet genomgår en revidering.

Beredning
Bilaga KS 2020/85/1, Missiv
Bilaga KS 2020/85/2, Förslag reviderad  ABVA

Bilaga KS 2020/85/3, ABVA  - antagen 2008-10-23

Ledningsutskottets beslut  §  83, 2020-05-27.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets beslut att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

&  anta revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Sala kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning,  ABVA,  i enlighet med Bilaga KS 2020/85/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anta revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Sala kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, i enlighet med Bilaga KS 2020/85/2.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestvrka nde
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Dnr  2019/1485

Avfallsplan  2020—2030  för Sala kommun som medlem i VafabMiljö
Kommunalförbund

INLEDNING

Ett förslag till AvfallsplanZOZO-2030 remitterades och ställdes ut under våren  2019.

Ett stort antal synpunkter inkom och ett reviderat förslag till avfallsplan där

kommunernas synpunkter beaktats har tagits fram.

Samtliga kommuner utom Enköping har även formulerat kommunspeciflka mål

angående nedskräpning.

Beredning

Bilaga KS  2020/77/1, Missiv  — Beslutsärende Avfallsplan för Sala kommun som

medlem i VafabMiljÖ Kommunalförbund

Bilaga KS  2020/77/2, Missiv från VafabMiljö

Bilaga KS  2020/77/3, Avfallsplan  2020-2030

Bilaga KS  2020/77/4, Bilaga  1-4, samt  6-10  utan kartor

Bilaga KS 2020/77/5, Bilaga  5  Ansvar för kostnader och antagande

Bilaga KS  2020/77/6, Kommunernas mål angående nedskräpning

Bilaga KS  2020/77/7, Granskningssynpunkter

Bilaga KS  2020/77/8, Kommunernas deltagande i aktiviteter

Ledningsutskottets beslut  §  86, 2020-05-27

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

att anta Avfallsplan  2020-2030, VafabMiljö Kommunalförbund, i enlighet med Bilaga

KS 2020/77/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta Avfallsplan  2020-2030, VafabMiljö Komnumalförbund, i enlighet med Bilaga

KS  2020/77/3.

Utdrag

Kommun fullmäktige

Out
Utdragsbestvrkande
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Dnr 2020/800
Rivningskostnader Vallaskolan  Hus  D

INLEDNING

[ samband med att ny skola F-6 uppförs på tomten Folkskolan 1, har stora delar av

gamla lågstadiet, Hus D  rivits.  Detta dels för att huset dömts ut på grund av dåligt

skick och dels för att ge plats till den nya skolgården. En  rivning var också nödvändig

för att kunna tillgodose kravet enligt BBR, på antal kvadratmeter skolgård per barn.

Skyddsrummet under Hus D kommer att bevaras enligt krav från MSB, Myndigheten

för Samhällsskydd och beredskap.

Kostnaden för rivningen beräknas uppgå till 2 350 000 kronor och kommer belasta

Fastighetsenhetens drift för 2020. För att klara budget, begärs kompensation för

dessa kostnader och att dessa tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Beredning

Bilaga KS 2020/82/1, Missiv

Ledningsutskottets beslutå 88, 2020-05-27

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att anslå 2 350 000 kronor  till  Fastighetsenheten för ersättning för

rivningskostnader i samband med att en ny skola F-6 uppförs på tomten Folkskolan

1, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 2 350 000 kronor till Fastighetsenheten för ersättning för

rivningskostnader i samband med att en ny skola F-6 uppförs på tomten Folkskolan

1, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Fastighetsenheten

Ekonomikontoret

%
Utdragsbestvrkande
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Dnr 2020/797

Schablonmedel  från  Migrationsverket

INLEDNING

Kommunstyrelsen  beslutade  2  december  2014  om en riktlinje för

Schablonersättning för fördelning av schablmiersättning från Migrationsverket för

kommunens flyktingmottagande.

Fördelningen är idag inaktuell då verksamheter flyttats runt mellan olika kontor och

för-utsättningarna har förändrats. Ett förslag till en ny prioriteringsordning har

arbetats fram av ekonomikontoret.

Beredning

Bilaga KS  2020/81/1, Missiv  — Schablonmedel från Migrationsverket

Ledningsutskottets beslut  §  89, 202  0-05-27

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt schablonen från Migrationsverket fördelas i enlighet med Bilaga KS  2020/81/1,

samt

a_tt den nya fördelningen börjar gälla budgetåret  2021.

Erik Hamrin [M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg

att kommunstyrelsen beslutar

att utfallet av den nya schablonfördelningen redovisas i samband med

budgetberedning inför  2022.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot avslag och finner

ledningsutskottets förslag bifallet.

Ordföranden ställer Eriks Hamrins (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner Erik

Hamrins [M] tilläggsyrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt schablonen från Migrationsverket fördelas i enlighet med Bilaga KS  2020/81/1,

a_tt den nya fördelningen börjar gälla budgetåret  2021, samt

attutfallet av den nya schablonfördelningen redovisas i samband med

budgetberedning inför  2022.

Utdrag

Ekonomikontoret

Utdragsbestvrka nde

Ow
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Sammanträdesdatum
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Dnr  2020/845

Skrivelse från Socialdemokraterna angående information och
åtgärd  när det gäller bredband

INLEDNING

Socialdemokraterna  i  Sala inkom den  2  juni  2020  med en skrivelse om information

och åtgärd när det gäller bredband. Man yrkar att skrivelsen tas upp och behandlas

på komnunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2020.

Beredning

Bilaga KS 2020/90/1, skrivelse från Socialdemokraterna

Information av samordnare Kenneth Mårtensson, kommunsvarig IP OnlyJonas

Dahlström och regioncheflP Only Mats Nilsson (samtliga deltar via länk).

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna, samt

ag uppdra till kommunchef att vid kommunstyrelsens sammanträde i september

2020, presentera ett förslag till reviderat avtal mellan Sala kommun och IP Only.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos [C] yrkande, med tillägg

att kommunstyrelsen beslutar

&  uppdaterad information om [P Onlys bredbandsutbyggnad i Sala kommun,

presenteras Sala kommuns hemsida.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget

yrkande bifallet.

Ordföranden ställer proposition på Ulrika Spårebos (S] tilläggsyrkande mot avslag

och finner Ulrika Spårebos [S) tilläggsyrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  lägga informationen till handlingarna,

att uppdra till kommunchef att vid kommunstyrelsens sammanträde i september

2020, presentera ett förslag till reviderat avtal mellan Sala kommun och lP Only,

samt

at; uppdaterad information om IP Onlys bredbandsutbyggnad i Sala kommun,

presenteras Sala kommuns hemsida.

 

Utdrag

Kommunchef

IP Only

Kenneth  Mårtensson

Plan- och utvecklingsenheten, Martin Röjestål

JW
Utdragsbestyrkande
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Dnr2018/1025

Redovisning av utredningsuppdrag avseende investeringar på

Norrmalm

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-06, § 74, att uppdra till kommunchefatt vid

ledningsutskottets sammanträde i maj, redovisa vilka beslutade investeringsprojekt

som kan skjutas upp.

På kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 27 maj 2020, § 79, fick

kommunchefi  uppdrag att på kommunstyrelsen sammanträde i juni 2020 redovisa

planerna på vidare förvärv på Norrmalm samt alternativ till kommunala förvärv på

Norrmalm.

Beredning

Ledningsutskottets beslutå 79, 2020-05-27

Plan-och utvecklingschef Kjell-Ove jacobsson, planingenjör Jasmina Trokic och

markingenjör Björn Danneby föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt skjuta på investeringar ur 2020 års investeringsram om

. 46,65 miljoner kronor inom programmet Fastighet

0 7,6 miljoner kronor inom programmet Plan- och utveckling

0  6,4 miljoner kronor inom programmet Gata

0  0,8 miljoner kronor inom programmet Park

0 0 miljoner kronor inom programmet Gruvans vattensystem

.  0 miljoner kronor inom programmet VA,

a_tt tillsvidare lyfta ut vidare förvärv av fastigheter på Norrmalm ur

investeringsprogrammet.

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt i övrigt hänskjuta ärendet till budgetprocessen.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot avslag och finner

ledningsutskottets förslag bifallet.

Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande mot avslag och finner

sitt eget tilläggsyrkande bifallet.

Utdragsbestvrka nde
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BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att skjuta på investeringar ur  2020  års investeringsram om

.

46,65 miljoner kronor inom programmet Fastighet

7,6 miljoner kronor inom programmet Plan- och  utveckling

6,4 miljoner kronor inom programmet Gata

0,8 miljoner kronor inom programmet Park

0 miljoner kronor inom programmet Gruvans vattensystem

0 miljoner kronor inom programmet VA,

att tillsvidare lyfta ut vidare förvärv av fastigheter på Norrmalm ur

investeringsprogrammet, samt

att i övrigt hänskjuta ärendet till budgetprocessen.

Utdrag

Plan- och utvecklingsenheten

Ekonomikontoret

Utdragsbestvrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-10

Dnr 2020/885

Försäljning av  fastigheten  Sala  Kristina  4:259

INLEDNING

Ledningsutskottet  beslutade  19 februari 2020, § 36 att uppdra tiil Plan- och
utvecklingsenheten att genomföra försäljning av fastigheten Sala Kristina 4:259.
Försäljning har skett via upphandlad mäklare.
Utgångspriset var 895 000kr, vinnande bud blev 2 4125 000 kronor. Detta innebär att
summan överstiger den delegerade summa om 15 prisbasbelopp som plan- och
utvecklingschef har rätt att skriva under. Ärendet behöver därför beslutas av
kommunstyrelsen.

Beredning
Bilaga KS 2020/92/1, Missiv

Plan-och utvecklingschefKjell-Ove Jacobsson föredrar ärendet

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag godkänna försäljningen av fastigheten Sala Kristina 4:259 till högsta budet på

2 425 000 kronor, med tillträde 17 juni 2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna försäljningen av fastigheten Sala Kristina 4259 till högsta budet på

2 425 000 kronor, med tillträde 17 juni 2020.

Utdrag

Plan- och utvecklingschef

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Dnr  2020/844

Skrivelse  från  Socialdemokraterna angående trafiksituationen på

Fridhem

INLEDNING

Socialclemoln'aterna  inkom  den  2  juni  2020  med en skrivelse gällande

trafiksituationen på Fridhem. Man vill ha en  rapport  på kommunstyrelsen

sammanträde den 10 juni  2020, om vad som gjorts och kommer att göras i  denna

fråga.

Beredning

Bilaga KS  2020/91/1, skrivelse

Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo [C] informerar om vilka åtgärder

som vidtagits i ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestvrkande

(lli
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2020/4

Nya  politiska  mål  — tidsplan

INLEDNING

Arbetet med att fram ny vision och politiska mål för Sala  kommun  pågår.

Kommunchef Daniel Holmvin och kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo

[C] informerar om tidsplan för hur arbetet ska fortlöpa.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utd ragsbestyrkande

(lif
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2020-06-10

Dnr2020/823

Ändrad  budgetprocess

INLEDNING

Enligt  den beslutade ekonomi-och verksamhetsstyrningen för verksamhetsåret

2020 ska beslut om  kommunal  budget behandlas på kommunstyrelsens

sammanträde den 27 maj, i  kommunstyrelsen den 10 juni och i kommunfullmäktige

den 22  juni.

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring den ekonomiska

utvecklingen, såväl av skatteunderlaget som av de statliga bidragen, i coronakrisens

spår, har behovet att förskjuta budgetprocessen till oktober blivit uppenbart.

Beredning

Bilaga KS 2020/87/1, Missiv  — förändrad budgetprocess

Bilaga KS 2020/87/2, Beräkning budgetdirektiv Alliansen 2020-05-27

Reviderad Bilaga KS/87/2, Beräkning budgetdirektiv Gemensamt  — reviderat 2020-

06-08
Bilaga KS 2020/87/3, Nettoinvesteringar

Bilaga KS 2020/87/4, Kommunals yttrande över förslag till budget 2021

Bilaga KS 2020/87/5, Förslag till budgetdirektiv Salas Bästa

Bilaga KS 2020/87/6, Beräkning budgetdirektiv SBA
Bilaga KS 2020/87/7, Socialdemokraternas budgetdirektiv 2021-2023

Bilaga KS 2020/87/8, Beräkning budgetdirektiv Socialdemokraterna 2020-06-10

Ledningsutskottets beslut  §  87, 2020-05-27

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_t_t fastställa budgetdirektiv för 2021-2023, i enlighet med Reviderad Bilaga KS

2020/87/2,
ag budget för 2021 samt strategisk plan för 2022 och 2023 ska beslutas i

kommunstyrelsens ledningsutskott den 30 september 2020, i kommunstyrelsen den

7  oktober 2020 och i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020.

Sture Johansson (C], Elisabet Petterson [C), Erik Hamrin [M], Tomas Bergling (M]

och Magnus Edman [SD) yrkar bifall till Anders Wigelsbos [C] yrkande.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att komiminstyrelsen beslutar

a_tt fastställa Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för åren 2021-2 023

enligt Bilagor KS 2020/87/7-8, samt

a_tt budget för 2021 samt strategisk plan för 2022 och 2023 ska beslutas i

kommunstyrelsens ledningsutskott den 30 september 2020, i kommunstyrelsen den

7 oktober 2020 ochi kommunfullmäktige den 26 oktober 2020.

Utdragsbestvrka nde
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2020-06-10

Forts  §  96

Hanna Westman  (SBÄ) yrkar
att  kommunstyrelsen  beslutar

a_tt anta Salas Bästas förslag till budgetdirektiv för åren  2021-2023  enligt Bilagor KS

2020/87/5-6, samt

att  budget  för  2021  samt strategisk plan för  2022  och  2023  ska beslutas i

kommunstyrelsens ledningsutskott den 30 september 202 0, i kommunstyrelsen den

7  oktober  2020  och i kommunfullmäktige den  26  oktober  2020.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget

yrkande bifallet.

Ordföranden ställer proposition på Ulrika Spårebos [S] yrkande mot avslag och

finner Ulrika Spårebos [S) yrkande avslaget.

Ordföranden ställer proposition på Hanna Westmans (SBA) yrkande mot avslag och

finner Hanna Westmans [SBA] yrkande avslaget.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa budgetdirektiv för  2021-2023, i enlighet med reviderad Bilaga KS

2020/ 87/2,
a_tt budget för  2021  samt strategisk plan för  2022  och  2023  ska beslutas i

kommunstyrelsens ledningsutskott den 30 september  2020, i kommunstyrelsen den

7 oktober  2020  och i kommunfullmäktige den  26  oktober  2020, samt

&budgetdirektiv för  2021-2023  ska beslutas på kommunstyrelsen den 10 juni

2020.

Reservationer

Ulrika Spårebo  (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås [S] och Viktor Kärvinge

[S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Hanna Westman  [SBÄ] reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

Kontor

Nämnder

0W
Utdragsbestyrkande



W

&  SALA
KOMMUN

§97

Justerandes  sign

LL)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20i23)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Dnr 2020/751

lnitiativärende  angående  att införa möjligheten till hämtmat för
gymnasieelever  skrivna  i Sala kommun

INLEDNING

Hanna Westman  [S BÄ] har  i  initiativärende föreslagit kommunstyrelsen att besluta

att ge kommunchefen i uppdrag att omgående ta kontakt med Köpings kommun för

att Sala kommun ska kunna erbjuda en Salaanpassad lösning, att alla

gymnasieelever, skrivna i Sala kommun, ska erbjudas möjligheten att hämta ut mat

enligt den Salaanpassade, "Köpingsmodellen" på prov, från och med den 13 maj till

dess att de slutar vårterminen 2020, eller skolorna öppnar igen, till ett värde av 65

kr/lunch, 5  dagar per vecka, samt att de kostnader som uppstår utöver den

budgeterade kostnaden för luncher till gymnasieeleverna, tas ur kommunstyrelsens

eget förfogande, då detta är ett näringslivsstöd och inte hör ihop med

gymnasieskolornas verksamhet utan riktar sig till alla skriva i Sala kommuns

gymnasieelever.

Beredning

Bilaga KS 2020/75/1, initiativärende  2020-05-06 SalasBästa  -  att införa

möjligheten till hämtmat för gymnasielever skrivna i Sala kommun

Bilaga KS 2020/75/2, protokollsutdrag KS 2020-05-06, §  81

Bilaga KS 2020/75/3, protokollsutdrag KS 2020-04-08, §  64

Bilaga KS 2020/75/4, missiv  — Beslut om ytterligare åtgärdspaket för stöd till

näringslivet under coronakrisen

Bilaga KS 2020/75/5, skrivelse från kommunchef2020-05-26

Ledningsutskottets beslut  §  91, 2020-05-27

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avslå Hanna Westmans  [SBA] yrkande i enlighet med Bilaga KS  2020/75/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå Hanna Westmans [SBA] yrkande i enlighet med Bilaga KS  2020/7 5/1.

Utdrag

Hanna Westman  [SBA]

yi)
Utdragsbestyrka nde
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Dnr 2020/4

Salas 400-års  jubileum

[NLEDNING

Kommunchef  Daniel  Holmvin informerar om  nuläget  i arbetet med att skapa en

organisation  för Salas kommande 400—å1"s jubileum,  år 2024.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga  informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt  lägga  informationen till handlingarna.

() Utdragsbestyrkande

ÄN
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Dnr  2020/193

Reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och

överförmyndare

INLEDNING

Attestlista för kommtmstyrelsens verksamheter och öven—förmyndare föreslås

revidering som ska och gälla från och med 30 juni  2020.

Förändringen består i att tf ekonomichef nu är ekonomichef, samt att biträdande

skolchef kan besluta för Vuxnas lärande samt AME [Arbetsmarknadsenheten).

Beredning

Bilaga KS  2020/89/1, missiv

Bilaga KS  2020/89/2, reviderad attestlista gällande från och med  2020-06-30

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och

överförmyndare i enlighet med Bilaga KS  2020/89/2, att gälla från och med 30 juni

2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter och

överförmyndare i enlighet med Bilaga KS  2020/89/2, att gälla från och med 30 juni

2020.

Utdrag

Ekonomikontoret

Kommunjurist

ow
Utdragsbestyrkande
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2020-06-10

Dnr 2020/4

Ärenden avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 27 maj 2020 fattat beslut

på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbesluti

enlighet med Bilaga KS 2020/88/1.

i Utdragsbestyrka nde


