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§ 73 Ordningsfråga

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

g följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

0 Fråga från Ulrika Spårebo [S] angående vård-och omsorgsboendet

Bryggeriet

o Fanborg 6 juni 2017

JusterHdessign/ Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-05-09

§74 Information om Suicide Zero

INLEDNING
Suicide Zero är en ideell organisation som bildades i april 2013 och arbetar för att
radikalt minska självmorden. Till att börja med hette organisationen Suicide Rescue

men bytte namn i januari 2014 till Suicide Zero.

Beredning
Information av generalsekreterare Alfred Skogberg.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar
a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

U; M.
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Sammanträdesdatum

2017-05-09

Dnr 2017/501

Rätt till heltid i Sala kommun

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-31, att uppdra till kommunstyrelsens förvalt-
ning att rätten till heltid införs i Sala kommun, att en projektledare tillsätts med upp-
drag att genomföra arbetet samt att den fackliga organisationen Kommunal bjuds in
att delta med resurs i projektet. Rätten till heltid införs successivt.

Beredning
Bilaga KS2017/88/1, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-04-18, § 94

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttförvaltningens införande av rätten till heltid genomförs i enlighet med presente-
rad Organisationsform, samt

a_ttarbetet med rätt till heltid fortgår enligt tidsplan men att frågan om finansiering
av projektledartjänsterna överlämnas till budgetberedningen.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttförvaltningens införande av rätten till heltid genomförs i enlighet med presente-
rad Organisationsform, samt
a_ttarbetet med rätt till heltid fortgår enligt tidsplan men att frågan om finansiering
av projektledartjänsterna överlämnas till budgetberedningen.

Utdrag

Kommunstyrelsens förvaltning,
Personalkontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/365

Arbetsmiljöpolicy
INLEDNING

Personalkontoret har utformat förslag till ny arbetsmiljöpolicy avsedd att ersätta

nuvarande Arbetsmiljöpolicy KS2008/10.

Beredning
Bilaga KS2017/89/1, tjänsteskrivelse
Bilaga KS2017/89/2, förslag arbetsmiljöpolicy

Ledningsutskottets beslut 2017-04-18, § 95.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttanta Arbetsmiljöpolicy i enlighet med Bilaga KS2017/89/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta Arbetsmiljöpolicy i enlighet med Bilaga KS2017/89/2.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

ti-“/LE
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Dnr 2017/478

Hantering av utdrag ur polisens belastningsregister 442.3

INLEDNING

Vård och Omsorg lägger fram ett förslag Om att ta bort registerutdrag 442.3, då detta
är verkningslöst och förlänger rekryteringsprocessen

Beredning
Bilaga KS 2017/90/1, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-04-18, § 96

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttta bort krav på registerutdrag 442.3 då detta är verkningslöst samt förlänger re-

kryteringsprocessen.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att ta bort krav på registerutdrag 442.3 då detta är verkningslöst samt förlänger re-
kryteringsprocessen.

Utdrag

Kommunstyrelsens förvaltning,

Vård och Omsorg
Personalkontoret

'laxp lltáiiiføåii'
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/440

Omfördelning av ram för ekonom från vård och omsorg till ekono-
mikontoret
INLEDNING

l tidigare inriktningsbeslut har kommunfullmäktige angett ett uppdrag att centrali-
sera vissa stabsresurser som HR och ekonom. Avsikten är att Sala kommun är en
förvaltning där ett gemensamt synsätt och arbetssätt ska prägla arbetet med per-
sonalfrågor och ekonomiska frågor. Sedan tidigare tillhör en av Vård och Omsorgs
ekonomer organisatoriskt ekonomikontoret och nu föreslås en förflyttning även av
den andre ekonomen.

Beredning
Bilaga KS2017/97/1, protokollsutdrag VON § 21, 2017-03-02 samt tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-04-18, § 102

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
ag omfördela ram med 610 000 kronor från vård och omsorgsnämnden till kom-

munstyrelsen, gällande finansiering av verksamhetsnära ekonom.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttomfördela ram med 610 000 kronor från vård och omsorgsnämnden till kom-

munstyrelsen, gällande finansiering av verksamhetsnära ekonom.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

{)3 My
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Dnr2017/403

Erbjudande om delägarskap i lnera AB

lNLEDNlNG
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag
AB förvärvar lnera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att
sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft
den 16 mars 2017. Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem
aktier vardera i lnera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna an-
vända sig av företagets tjänster.

Beredning
BilagaKS2017/98/1, missiv
Bilaga KS 2017/98/2, kommunens beslutsunderlag - sammanfattning
Bilaga KS2017/98/3, aktieöverlåtelseavtal
Bilaga KS2017/98/4, anslutningsavtal till aktieägarna
Bilaga KS2017/98/5, aktieägaravtal
Bilaga KS 2017/98/6, bolagsordning
Bilaga KS 2017/98/7, ägardirektiv för lnera AB
Bilaga KS2017/98/8, årsrapport 2015

Ledningsutskottets beslut 2017-04-18, § 103

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttav SKL Företag AB förvärva 5 [fem] aktier i lnera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet Bilaga KS2017/98/3, samt
ä godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägar-
avtalet Bilaga KS2017/98/5 genom redovisat anslutningsavtal Bilaga KS
2017 /98 /4.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
g av SKL Företag AB förvärva 5 [fem] aktier i lnera AB för en köpeskiiling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet Bilaga KS 2017/98/3, samt

g godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägar-
avtalet Bilaga KS 2017/98/5 genom redovisat anslutningsavtal Bilaga KS
2017/ 98/ 4.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dn1'2017/251

Motion om parlamentarisk kommitté

[NLEDNING

Ulrika Spårebo [S] inkom den 15 februari 2017 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamenta-
risk kommitté, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiven för kom-

mittén samt att kommunstyrelsen fastställer tidplan för inredningen.

Beredning
Bilaga KS 2017/99/1, motion och svar från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-04-18, § 104.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att konnnunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ad bifalla motionen.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

“n
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Dnr 2014/325

Redovisning av arbetet kring motionen om att låta medborgaren
ställa frågor till kommunfullmäktige via chatt
INLEDNING

Kommunfullmäktige har i beslut gett i uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning

att till kommunstyrelsen lämna ett samlat förslag som svar påmotionen Låt medbor-
gare ställa frågor till kommunfullmäktige via chatt [KF 2013-04-29]. Motionen har i

sin ursprungliga del tidigare besvarats men har i kommunfullmäktiges beslut utö-

kats med ytterligare uppdrag utöver motionens tidigare innehåll.

Beredning

Bilaga KS 201 7/100/1, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning, Medborgarkon-

toret

Ledningsutskottets beslut 2017-04-18, § 105.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttlägga redovisningen till handlingarna, samt

muppdra till Medborgarkontoret att bevaka frågan i samband med arbetet med
Sala kommuns webbsida.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga redovisningen till handlingarna, samt

fluppdra till Medborgarkontoret att bevaka frågan i samband med arbetet med

Sala kommuns webbsida.

Utdrag

Kommunstyrelsens förvaltning,

Medborgarkontoret

Utdragsbestyrkande

M
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Dnr2015/304

§ 82 Detaljplan Hjulgraven 3; beslut om antagande
INLEDNING
Syftet med den nya detaljplanen är att anpassa planen till rådande förhållanden
samt att möjliggöra ny-och utbyggnation av såväl huvudbyggnad som komplement-
byggnad. Den nya detaljplanen har nya bestämmelser gällande byggnadernas höjd
och byggnadsarea. Ny-och Litbyggnad ska göras med hänsyn till områdets karakter-
istiska och kulturhistoriska värden. Den byggbara markytan har justerats med hän-
syn till intilliggande fastigheter.

Beredning
Bilaga KS 2017/103/1, missiv
BilagaKS2017/103/2, plan-ochgenomförandebeskrivning
Bilaga KS2017/103/3,p1ankarta

Ledningsutskottets beslut 2017-05-02, § 112.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttanta detaljplan för Hjulgraven 3.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanta detaljplan för Hjulgraven 3.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Justerande; sign Utdragsbestyrkande

tjg 24a
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Dnr 2015/672

Detaljplan för Ljömsebo 1:14: beslut om antagande
INLEDNING
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning i upp till 4 stycken fastigheter
och uppförande av 1-4 bostadshus.
Planområdetligger i Ljömsebovid Ljömsebosjönca10km västerom centralaSala.

Beredning
Bilaga KS 2017/104/1, missiv
Bilaga KS 2017/104/2,plan-ocl1genomförandebeskrivning
Bilaga KS 2017/104/3, prövning artskyddförordningen
Bilaga KS2017/104/4, plankarta

Ledningsutskottets beslut 2017-05-02, § 113.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttanta detaljplan för Ljöntsebo 1:14.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ü anta detaljplan för Ljömsebo 1:14

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

ÅA
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Dnr2016/1298

§ 84 Regional digital agenda -En strategi för Västmanland
INLEDNING
Förslaget till Regional Digital Agenda -En strategiför Västmanland syftar till att visa

ambitionsnivå och mål för regionen avseende digitalisering och tillgången till digi-
tala tjänster. Framtagandet av strategin har sketti bred samverkan mellan länssty-
relsen, länets kommuner och regionen. Den regionala digitala agendan ska följas av

en handlingsplan som konkretiserar och realiserar strategin.

Beredning
Bilaga KS 2017/96/1, skrivelse från kommunchefen
Bilaga KS2017/96/2, Regional digital agenda

Ledningsutskottets beslut 201 7-05-02, § 117

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att anta Regional digital agenda -en strategi för Västmanland i enlighet med Bilaga
KS 2017/96/2, samt

a_ttden Regionala digitala agendan signeras av kommunstyrelsens ordförande
Carola Gunnarsson (C).

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

g anta Regional digital agenda - en strategi för Västmanland i enlighet med Bilaga
KS 2017/96/2, samt

att den Regionala digitala agendan signeras av kommunstyrelsens ordförande
Carola Gunnarsson [C].

Utdrag

Region Västmanland
Länsstyrelsen Västmanland

?exp fl(“J‘{__)(::‘f3

Juster ndçy/ Utdragsbestyrkande
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2017-05-09

Dnr2015/793

Lokal överenskommelse -viljeinriktning
INLEDNING

Kommunfullmäktige i Salahar beslutat bifalla motion om lokal överenskommelse
mellan Sala kommun och civilsamhället. Vidare har kommunfullmäktige beslutat att
uppdra till kommunstyrelsen att inleda dialog med de idéburna organisation-
erna/civilsamhället som är verksamma i Salakommun.
Som en gemensam plattform för det fortsatta kommunövergripande arbetet föreslås
en dokumenterad viljeinriktning. Formuleringen är förankrad genom dialog med ini-
tiativtagare till lokal överenskommelse, föreningen [KS [Ideell Kultur i Sala).

Beredning
Bilaga KS 2017/108/1, missiv
Bilaga KS2017/108/2, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-05-02, § 120.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta förslag till Viljeinriktning för Sala kommuns samverkan med civilsamhället i
enlighet med Bilaga KS2017/108/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta förslag till Viljeiairiktning för Sala kommuns samverkan med civilsamhället i
enlighet med Bilaga KS2017/108/2.

Utdrag

Kommunstyrelsens förvaltning,
kommunchef

Exp00565
Utdragsbestyrka nde

av



 

SALA
KOMMUN

§86

Juster des sign
\_ g

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17973
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-05-09

Dnr2016/1433

Nytt beslut om borgensram
[NLEDNING
Med anledning av att tidigare fattat beslut, KF 2016-12-12, § 150, inte är korrekt for-

mulerat då den beslutade borgensramen inte är uppdelad på moderbolaget Sala-
Heby Energi AB respektive dotterbolaget Sala-Heby Energi elnät AB föreslås att nytt
beslut fattas av kommunfullmäktige.

Beredning
Bilaga KS2017/109/1, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-05-02, § 121.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar att genom upphävande av kommunfullmäktiges beslut
2016-12-12,§ 150, besluta
a_ttsåsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi AB:s, org.nr 556601-
2901, låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 166,25 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt
gg såsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi Elnät AB:s,
org.nr 556181-3675,låneförpliktelser upp till ett totalt högstalånebeloppom 26,25
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

jäv
Christer Eriksson (C) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att genom upphä-
vande av kommunfullmäktiges beslut 2016-12-12, § 150, besluta

att såsomför egenskuld ingåborgen för Sala-HebyEnergiAB:s,org.nr 556601-
2901, låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 166,25 miljoner kronor,
jämte därpå löpanderänta och kostnader,samt
a_ttsåsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi Elnät ABzs,
org.nr 556181-3675, låneförpliktelsei* upp till ett totalt högsta lånebelopp om 26,25
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/300

Ansökan från djurskyddsföreningen Hitta Katten för år 2017
INLEDNING
Ansökanhar inkommit till Salakommun från DjurskyddsföreningenHitta Kattenom
bidrag till verksamheten

Beredning
Bilaga KS2017/75/1, skrivelse från Djurskyddsföreningen

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 84.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_tttill Djurskyddsföreningen Hitta Katten anslå 8.000 kronor för år 2017, att anvisas
ur eget kapital.

BESLUT
Kommunstyrelsenbeslutar

a_tttill Djurskyddsföreningen Hitta Katten anslå 8.000 kronor för år 2017, att anvisas
ur eget kapital.

Utdrag

Djurskyddsföreningen Hitta Katten
Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

'ExpWüäoti

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/2

Val av ombud till bolagsstämma SalaSilvergruva AB
[NLEDNING

Carola Gunnarsson (C) är vald till ombud for Sala Silvergruva AB för tiden från och
med ordinarie bolagsstämma 2016 till ordinarie bolagsstämma 2017.

Hanna Westman [SBA] är vald till ombuds ersättare för SalaSilvergruva AB under

samma period.
Både Carola Gunnarsson [C] och Hanna Westman [SBA] är förhindrade att delta vid

bolagsstämma för Sala Silvergruva AB den 17 maj 2017. Ett nytt ombud behöver väl-

jas.

Beredning

Ledningsutskottets beslut 2017-05-02, § 124.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttvälja Ulrika Spårebo [S] till ombud för Sala kommun vid Sala Silvergruva ABzs

bolagsstämma den 17 maj 2017.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttvälja Ulrika Spårebo [S] till ombud för Salakommun vid Sala Silvergruva AB:s

bolagsstämma den 17 maj 2017.

Utdrag

Sala Silvergruva AB
Ulrika Spårebo

7EXpl?0§O5
Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/S88

Västerås stad, Program för bostadsförsörjningen 2018-2021;
yttrande
INLEDNING
Salakommun har fått Inöjlighet att yttra sig över Västeråsstad,Programför bo-
stadsförsörjningen2018-2021-målochindikatorer.

Beredning
Bilaga KS2017/113/1, remiss
BilagaKS2017/113/2, förslag till program för bostadsförsörjningen2018-2021,
Västeråsstad
BilagaKS2017/113/3, yttrande från kommunstyrelsensförvaltning

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
g avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2017/113/3.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/113/3.

Utdrag

Västerås stad, Stadsledningskontoret, 721 87 Västerås

Utdragsbestyrkande
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§90 Kompletteringsval
INLEDNING

o Val aversättare i kommunstyrelsensledningsutskott

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

g välja Michael PBJohansson [M] till ersättare i kommunstyrelsens ledningsut-
skott efter Fredrik Larsson [M].

Utdrag

Kommunstyrelsens ledningsutskott
Michael PBJohansson

øtp H05013”
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Dnr 2017/640

Medfinansiering projekt Snabbspär nyanläntföretagande 2.0
INLEDNING

Nyanlänt företagande är ett projekt inom Företagarna Mälardalen med finansiering

från Tillväxtverket. Projektet syftar till att ge nyanlända med erfarenheter av företa-

gande och entreprenörskap rätt förutsättningar att bli framgångsrika och hållbara

företagare i Sverige. Deltagarna lär sig grunderna i att driva företag i Sverige och får

stöd av erfarna mentorer/rådgivare.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_ttmedfinansieraprojekt Snabbspärnyanlántforetagande2.0med 50.000kronor
att anvisasur egetkapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

g medfinansiera projekt Sizabbspårnyanläntföretagande 2.0 med 50.000 kronor
att anvisas ur eget kapital.

Utdrag

Företagarna Mälardalen, Annelundsgatan 17 C,749 40 Enköping
Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

ExpH0605’

Utdragsbestyrkande
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§ 91 Ärenden avgjorda med stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 21 mars 2017,

18 april 2017 och 2 maj 2017 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra
särskilt förtecknade delegationsbesluti enlighet med Bilaga KS2017/112/1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/653

Fullmakt biblioteksupphandlingar
INLEDNING

Regional bibliotekssamverkan i Västmanland har i uppdrag att genomföra tre upp-

handlingar för folkbiblioteken i länets tio kommuner samt Sjukhusbiblioteket, bibli-
oteksdatasystem, webbplats och RFID. För att kunna inleda arbetet behövs fullmak-

ter från alla kommuner.

Beredning
Bilaga KS 2017/114/1, begäran om fullmakt från Region Västmanland
Bilaga KS2017/114/2, tjänsteskrivelse från Linda Malta, upphandlare

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_ttge fullmakt till inköpschefTeemu Lechtimäki, Region Västmanlands upphand-
lingsenhet, Inköp Sörmland Västmanland, att teckna avtal för Sala kommun avse-

ende upphandling av biblioteksdatasystem, webbplats och RFID samt föra Sala kom-
muns talan i eventuella överprövningsärenden.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttge fullmakt till inköpschefTeemu Lechtimäki, Region Västmanlands upphand-

lingsenhet, Inköp Sörmland Västmanland, att teckna avtal för Sala kommun avse-
ende upphandling av biblioteksdatasystem, webbplats och RFID samt föra Sala kom-
muns talan i eventuella överprövningsärenden.

Utdrag

Ekonomikontoret, Upphandlingsavdelningen
Linda Malta
Region Västmanland, Inköp Sörmland Västmanland

Teemu Lechtimäki

Utdragsbestyrkande
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§94 Vänortsmöten -Sala-Vändra 21-23 maj 2017, Föreningen Norden
29 juni-2 juli 2017
INLEDNING
Carola Gunnarsson (C) informerar om kommande vänortsbesök från Vändra och för-
eningen Norden.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttläggainformationen till handlingarna.

Justerandes sign! Utdragsbestyrkande
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§ 95 Fråga angående vård-och omsorgsboendet Bryggeriet
[NLEDNING

Ulrika Spårebo [S] ställer en fråga om vad som händer i samtalen mellan Salakom-
mun och Frösunda Omsorg AB?
SocialchefPer Ström informerar om bakgrund och nuläge i ärendet.
Sedan 1 november 2016 sköter Frösunda Omsorg AB driften av Bryggeriet. l decem-
ber genomförde Sala kommun en genomlysning av verksamheten för att få svar på
om Frösunda Omsorg AB lever upp till de krav som ställs i avtalet. Rapporten visade
på allvarliga brister. Senast den 14 maj ska Frösunda Omsorg inkomma med svar på
ett antal frågor som Sala kommun via juridiskt ombud har lämnat till företaget. Där-
efter beslutas hur man går vidare i processen.
Kommunstyrelsensledningsutskott kommer att delgeslöpandeinformation i ären-
det.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Justerandes si b Utdragsbestyrkande
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§ 96 Fanborg
INLEDNING

Carola Gunnarsson [C] påminner om fanborg på Väsby Kungsgård på nationaldagen
den 6 juni 2017.
De politiska partierna utser varsin fanbärare som representerar sitt parti.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign . Utdragsbestyrkande

 


