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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-08-12

Anders Wigelsbo (C), ordförande

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], deltar  på distans

Camilla Runerås [S]

Viktor Kärvinge [S]

Johanna Ritvadotter [V)

Magnus Edman  (SD)

Andreas Andersson  [SD)

Anders Westin [C] ersätter Sture Johansson (C]

Bengt Larsson [C)

Mona Johansson [L)

Martin Eriksson [M]

Magnus Holm [KD]

Bo Kihlström (S), deltar på distans

Thomas Calissendorff (S], deltar på distans

ingela Kilholm Lindström [MP]

Louise  Eriksson  (SD)

Sverre Lindqvist [SD], deltar på distans

Roger Nilsson, kultur- och fritidschef

Daniel Holmvi n, kommunchef

Wilhelm Hultin, Sala Allehanda

Gunilla Pettersson, administrativ enhetschef

Malin Selldén Wahlman, komnninsekreterare

Utd ragsbestvrkande
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Innehållsförteckning

§ 101

E' 102

§ 103

§  104

§ 105

§ 106

år 107

§  108

Justerandes Sign

CW ”

Förslag på ny prisbild förallmänheten  i  simhallen

Åtgärder för att få den kommunala budgeten i  balans

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi, maj 2020

Svar på föreläggande att redovisa om skyddsåtgärder för den allmänna dricksvattenförsörjningen  i  Sala

kommun

Uppdrag att göra en utredning av webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden..........,...........

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Information angående arvoden vid deltagande på distans

...12Ärenden avgjorda med stöd av delegation
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Sammanträdesdatum

2020-08-12

Dnr 2020/1050

Förslag på ny prisbild för  allmänheten  i simhallen

INLEDNING

Med anledning av stängning samt beslut om att renovera motionsbassängen och

undervisningsbassängen har Kultur- och fritidskontoret arbetat fram ett förslag till

anpassning av entréavgifterna till simhallen, inför det planerade öppnande till

höstterminen  2020.  Ärendet behandlades 1 Kultur- och Fritidsnämnden den 13 mars

2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/110/1, Protokollsutdrag KFN § 40, 2020-03-13

Bilaga KS  2020/110/2, Förslag på ny prisbild för allmänheten i simhallen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfnllmäktige beslutar

ag fastställa entréavgifterna till simhallen enligt följande, med start  1  september

2020:

Vuxen från 18 är: 45 kr

Barn & ungdom  4-17  år 20  kr

Senior 65+ 20  kr

10-kort vuxen 400 kr

10-kort barn & ungdom, senior 65+ 180 kr

Grupprabatt:  [2  vuxna och minst  2  barn] 100 kr

Magnus Edman [SD) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C] yrkande med tillägg

a_tt personer som är beviljade fysisk aktivitet på recept ska omfattas av prisbilden

för barn, ungdomar och seniorer.

Hanna Westman (SBA) och Andreas Andersson [SD] yrkar  bifall till Magnus Edmans

tilläggsyrkande.

Johanna Ritvadotter [V) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos [C] yrkande med tillägg

att personer under 65 år som uppbär sjukersättning ska innefattas i gruppen senior

65+, samt

LUS detta ska kommuniceras tydligt.

Hanna Westman (S BA), Anders Westin  [C], Ulrika Spärebo  [S], Elisabet Petterson

[C], Erik Hamrin [M] och Tomas Bergling [M] yrkar bifall till Johanna Ritvadotters

[V] tilläggsyrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.09.30-09.35

Utdragsbestvrkande
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Fortså 101

Anders Westin (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hanteringen av  prisbild  för personer som är beviljade fysisk aktivitet på recept

återremitteras till Kultur- och fritidsnämnden.

Ulrika Spårebo (S), Elisabet Pettersson [C], Tomas Bergling [M] och  Erik  Hamrin [M]

yrkar bifall till Anders Westins [C] yrkande.

Proposition

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

yrkande bifallet.

Ordföranden ställer frågan om Magnus Edmans [S) tilläggsyrkande ska

återremitteras eller avgöras idag och finner att det ska återremitteras.

Ordföranden ställer proposition på johanna Ritvadotters (V] tilläggsyrkande mot

avslag och finner tilläggsyrkandet bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa entré-avgifterna till simhallen enligt följande, med start 1 september

2020:

Vuxen från 18 år: 45 kr

Barn  &  ungdom 4-17 år 20 kr

Senior 65+ 20 kr

10-kort vuxen 400 kr

10-kort barn  &  ungdom, senior 65+ 180 kr

Grupprabatt: [2 vuxna och minst 2 barn) 100 kr

att personer under 65 år som uppbär sjukersättning ska innefattas i gruppen senior

65+,

att detta ska kommuniceras tydligt, samt

att för egen del besluta

a_tt återremittera hanteringen av prisbild för personer som är beviljade fysisk

aktivitet på recept till Kultur och Fritidsnämnden.

Reservationer

Magnus Edman (SD), Andreas Andersson (S D) och Hanna Westman  [SBA]

reserverar sig till förmån för Magnus Edmans  [SD) tilläggsyrkande.

Utdrag

Kommunfnllmäktige

Kultur och Fritidsnämnden

Utdragsbestvrkande
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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

Bilaga KS 2020/111/1, redovisning av åtgärder för budget i balans

Kommunchef Daniel Holmvin föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

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

åtgärdsplanen,

a_tt 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 åtgärdsplanen

redovisas punktvis och i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrelsen,

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

samt föreslå förändringar.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till konnnunchefatt 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 saint avses vidtas för att

få kommunens ekonomi i balans,

a_ttvidtagna åtgärder i enlighet med den beslutade kontroll- och åtgärdsplanen

redovisas punktvis och i siffror vid varje sammanträde med komnnmstyrelsen,

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

samt föreslå förändringar.

Utdrag

Kommunchef

Kontor

Nämnder

Utdragsbestvrkande
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Dnr  2020/597

§  103 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi, maj 2020

INLEDNING

Månadsrapportering, maj 2020.

Beredning

Bilaga KS  2020/99/1, Månadsuppföljning april  2020

Ledningsutskottets beslut § 94, 202  0—06-24

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

LUS lägga informationen till handlingarna

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

Lu lägga informationen till handlingarna.

Justerandes si n Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/948 .

Svar på  föreläggande  att redovisa  om  skyddsåtgärder för den
allmänna  dricksvattenförsörjningen i Sala  kommun

INLEDNING

Kommunstyrelsen fick den 1 oktober 2019  i  föreläggande från  Bygg- och

Miljönämnden att senast den 31 december 2019 inkomma med uppgifter och en

tidsplan hur den  allmänna  dricksvattenförsörjningen ska säkerställas enligt ett  antal

punkter.

Beredning

Bilaga  KS 2020/107/1, svar på föreläggande att redovisa  om  skyddsåtgärder för den

allmänna  dricksvattenförsörjningen  i  Sala  kommun

Bilaga  KS 2020/107/2, protokollsutdrag BMN 2019-10-01,§ 77

Bilaga  KS 2020/107/3, förslag till föreläggande från Bygg-och Miljö

Ledningsutskottets beslut § 96, 202 0-06-24

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att till Bygg- och Miljönämnden avge svar på föreläggande i enlighet med Bilaga KS

202 0/ 107/ 1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&& till Bygg- och Miljönämnden avge svar på föreläggande i enlighet med Bilaga KS

2020/107/1.

Utdrag

Bygg- och Miljönämnden

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestvrkande
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Dnr  2020/558

Uppdrag att göra en utredning av webbsändningarna av

kommunfullmäktiges  sammanträden

INLEDNING

Demokratiberedningen beslutade den 16  april 2020, § 11, att  uppdra  till

kommunikationsenheten att se över möjligheten att tv-sända kommunfullmäktiges

sammanträden, som ett komplement till webbsändningarna.

Demokratiutredningen ställer sig positiva till att tv-sända kommunfullmäktiges

sammanträden utifrån ett medborgarperspektiv och för att fördjupa demokratin.

Man tillskriver kommunstyrelsen med förslag om att utreda förutsättningarna för

att komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

Beredning

Bilaga KS  2020/106/1, protokollsutdrag demokratiberedningen  2020-05-18, §  17

Bilaga KS  2020/106/2, yttrande frän kommunikationsenheten

Bilaga KS  2020/106/3, protokollsutdrag demokratiberedningen  2020-04-16, §  11

Bilaga KS  2020/106/4, protokollsutdrag kommunstyrelsen  2019-04-04, §  65

Ledningsutskottets beslut §  104, 2020-06—24

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

& uppdra till komnninikationsenheten att utreda förutsättningarna för att

komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunikationsenheten att utreda förutsättningarna för att

komplettera webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden med tv-

sändning.

Utdrag

Komm unikationsenheten

Utdragsbestyrka nde
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Dnr 2020/1047

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen

INLEDNING

[ Dataskyddsförordningen, artikel  37, föreskrivs att samtliga myndigheter och

offentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsens nuvarande

utsedda dataskyddsombud är tillfälligt inte i tjänst och därmed föreslås att

kommunstyrelsen utser ytterligare ett dataskyddsombud.

Beredning

Bilaga KS 2020/109/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att utse kommunjurist Arminé Kanakanian till dataskyddsombud.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att utse kommunjurist Arminé Kanakanian till dataskyddsombud.

Utdrag

Kommunjurist

Administrativa enheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr  2020/4

Information angående arvoden vid deltagande på distans

Den 27 april 2020 antog Kommunfullmäktige Arbetsordning för

kommunfullmäktige och Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

[ dokumenten klargörs bland annat, regler för deltagande i politiska möten på

distans.

Det har uppkommit frågor angående om arvode utgår för ersättare som deltar på

distans. Anders Wigelsbo [C] meddelar att ersättare i kommunstyrelsen och

kommunstyrelsens ledningsutskott som deltar på distans får arvode utbetalt under

förutsättning att arvodesblankett lämnas in.

Utdragsbestvrkande



 

“W SAMMANTRÄDESPROTOKOLL mu)
SALA KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-08-12

Dnr 2020/4

§  108 Ärenden avgjorda med stöd av  delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 24 juni 2020 fattat beslut

på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut i

enlighet med Bilaga KS 2020/108/1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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