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Dnr

§  119 Anmälningsärende

Följande ärende anmäls:

Statistikrapportjml16 kap §  6  h  SOL, samt 28  foch  28 g§ LSS, gällande ej

verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SOL samt  9  § LSS. Kvartal 3,  2017.
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Dnr 2017.1309 KH 68

Förslag till  Policy för dagvattenhantering Sala  kommun

INLEDNING

2013 fick dåvarande Tekniska kontoret ett politiskt uppdrag att upprätta en

dagvattenpolicy och en dagvattenplan. Ett antal dagvattendagar har därefter

anordnats där olika enheter har träffats och diskuterat dagvatten frågan. Dessa

träffar ligger till grund för den dagvattenpolicy som nu föreslås.

Beredning

Bilaga KS 2017/204/1, missiv.

Bilaga KS 2017/204/2, förslag till policy för dagvattenhantering.

Ledningsutskottets beslut 2017-10-31, § 232.

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13, § 175.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt anta Policy för dagvattenhantering i Sala kommun i enlighet med Bilaga KS

2017 /204/2.

Utdrag

samhällshyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr  2017.1343  KH 69

Budget  2018  och  verksamhetsplan 2019/2020

Beredning

Bilaga KS  2017/210/1, budgetskrivelse Allians för Sala.

Bilaga  KS  2017/210/2, budgetberäkning.

Bilaga KS  2017/210/3, investeringssammandrag.

Bilaga KS  2017/210/4, politiska prioriteringar.

Bilaga KS  2017/210/5, skrivelse från Vänsterpartiet.

Bilaga KS  2017/210/6, skrivelse från Socialdemokraterna.

Ledningsutskottets beslut  2017-10-31, § 236.

Kommunstyrelsens beslut  2017-11-13, §  180.

Kommuns relsen driftbud et lan

Kommunstyrelsens förslag

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är  2018  fastställs till 203 880

tkr, samt

&  driftbudget/plan för konn'nunstyrelsen år  2019  fastställs till 209 824 tkr och år

2020  till 216 275 tkr.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulrika Spårebo [S) och Per-Olov Rapp (S] yrkar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2018  fastställs till 204 920

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till 210 954 tkr och år

2020  till  217  467 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) och Sandra Boström [Fl] yrkar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2018  fastställs till 205  360

tkr, samt

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till 211 204 tkr och år

2020  till 217 595 tkr.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Ulrika Spårebos [S]

yrkande och Johanna Ritvadotters [V) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag

bifallet.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med komnnmstyrelsens förslag

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2018  fastställs till 203  880

tkr, samt

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till 209 824 tkr och år

2020  till 216 275 tkr.
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Kommuns  relsen  investerin sbud et lan

Kommunstyrelsens förslag

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till

295 500 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 348 755 tkr

och år 2020 till 247 105 tkr.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulrika Spärebo [S) och Per—Olov Rapp [S] yrkar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till

262 275 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 249 100 tkr

och år 2020 till 207 450 tkr.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika Spärebos

(S) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till

295 500 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen är 2019 fastställs till 348 755 tkr

och år 2020 till 247 105 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden driftbud et lan

Kommunstyrelsens förslag

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till

46 479 tkr, samt

ag driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 812 tkr

och år 2020 till 49 260 tkr.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulrika Spärebo  (S),  Per-Olov Rapp [S) och Kristina Nyberg [S] yrkar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till

46 487 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 47 842 tkr

och är 2020 till 49 303 tkr.

Johanna Ritvadotter [V] och Sandra Boström [Fl] yrkar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till

45 479 tkr, samt

fl Utdragsbeswrkande
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att driftbudget/plan för  kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 46 812 tkr

och år 2020 till 48 260 tkr.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Ulrika Spårebos [S]

yrkande och Johanna Ritvadotters [V] yrkande och finner kommunstyrelsens förslag

bifaller.

BESLUT

Kornmunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till

46 479 tkr, samt

&  driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 812 tkr

och år 2020 till 49 260 tkr.

Kultur» och fritidsnämnden investerin sbud et lan
Kommunstyrelsens förslag

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018

fastställs till 350 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 0

tkr och år 2020 till 0 tkr.

Yrkande

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018

fastställs till 350 tkr, samt

&  investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0

tkr och år 2020 till 0 tkr.

Revisionen driftbud et lan

Kommunstyrelsens förslag

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt

&  driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 906

tkr.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulrika Spåreho [S] och Per-Olov Rapp (S) yrkar

a_t_t driftbudgetens nettoanslag för revisionen är 2018 fastställs till 854 tkr, samt

att driftbudget/plan för revisionen är 2019 fastställs till 879 tkr och är 2020 till 907

tkr.

Utdragsbestyrkande
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Proposition

Ordföranden  ställer proposition på lmmmunstyrelsens förslag och  Ulrika  Spärebos

[S] yrkande  och  finner  kommunstyrelsens förslag hifallet.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år  2018  fastställs till 854 tkr, samt

att driftbudget/plan för revisionen år  2019  fastställs till 879 tkr och år  2020  till 906

tkr.

Överförm ndaren driftbud et lan
Kommunstyrelsens förslag

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2018  fastställs till  3  463  tkI‘,

samt

&driftbudget/plan för överförmyndaren år  2019  fastställs till  3 564  tkr och år

2020  till  3 675  tkr.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulrika Spårebo [S] och Per-Olov Rapp [S] yrkar

&driftbudgetens nettoansläg för överförmyndaren år  2018  fastställs till  3 464  tkr,

samt

&drifthudget/plan för överförmyndaren år  2019  fastställs till  3 567  tkr och år

2020  till  3  678tkr.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika Spårehos

[S] yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren är  2018  fastställs till  3  463 tkr,

samt

&driftbudget/plan för överförmyndaren år  2019  fastställs till  3 564  tkr och är

2020  till  3  675 tkr.

Skolnämnden driftbud et lan

Kommunstyrelsens förslag

att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år  2018  fastställs till  513  165 tkr,

samt

&  driftbudget/plan för skolnämnden år  2019  fastställs till 528 213 tkr och år  2020

till 544 547 tkr.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

WW fixt/”
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Ulrika Spärebo [S], Per-Olov Rapp [S] och Ann-Kristin Lindgren [S) yrkar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2018 fastställs till 513 265 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för skolnämnden år 2019 fastställs till

528 544 tkr och år 2020 till 576 981 tkr.

Johanna Ritvadotter (V] och Sandra Boström [Fl] yrkar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden är 2018 fastställs till 515 025 tkr,

samt

&; driftbudget/plan för skolnämnden år 2019 fastställs till

530 073 tkr och är 2020 till 546 407 tkr.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Ulrika Spårebos (S]

yrkande och johanna Ritvadotters [V) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag

bifallet.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

&  driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden är 2018 fastställs till 513 165 tkr,

samt

ait driftbudget/plan för skolnämnden år 2019 fastställs till 528 213 tkr och år 2020

till 544 547 tkr.

Skolnämnden investerin sbud et lan

Kommunstyrelsens förslag

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2018 fastställs till 6 075

tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2019 fastställs till 4 000 tkr och år

2020 till 4 000 tkr.

Yrkande

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2018 fastställs till  6  075

tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2019 fastställs till 4 000 tkr och är

2020 till 4 000 tkr.

Värd- och omsor snämnden driftbud et lan
Kommunstyrelsens förslag

att driftbudgetens nettoansläg för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till

542 621 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 558 137

tkr och år 2020 till 574 978 tkr.

% if UL.?
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Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall  till kommunstyrelsens förslag.

Ulrika Spårebo (S], Per-Olov Rapp [S] och Eva Stenberg [S] yrkar

air driftbudgetens nettoanslag för värd- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till

544 224 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden är 2019 fastställs till 559 978

tkr och är 2020 till 576 981 tkr.

Johanna Ritvadotter [V] och Sandra Boström (Fl) yrkar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för värd- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till

539 121 tkr, samt

&  driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden är 2019 fastställs till 554 637

tkr och år 2020 till 571 478 tkr.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Ulrika Spårebos [S]

yrkande och Johanna Ritvadotters [V] yrkande och finner kommunstyrelsens förslag

bifallet.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till

542 621 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden är 2019 fastställs till 558 137

tkr och år 2020 till 574 978 tkr.

Vård- och omsor snämnden investerin sbud et lan
Kommunstyrelsens förslag

ag investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018

fastställs till 1 000 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för vård— och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till

1 000 tkr och år 2020  till  1 000 tkr.

Yrkande

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med l—zommunstyrelsens förslag

att investeringsbudgetens nettoanslag för värd— och omsorgsnämnden är 2018

fastställs till 1 000 tkr, samt

&  investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till

1 000 tkr och är 2020 till 1 000 tkr.

f  KÄ Utd ragsbestyrkande
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Finansförvaltnin

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 4 531 tkr ur

eget kapital.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulrika Spårebo [S] och Per-Olov Rapp [S] yrkar

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 2 000 tkr ur

eget kapital.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika Spårebos

[S] yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

BESLUT

Kommunfullmåktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 4 531 tkr ur

eget kapital.

Upplåning

Kommunstyrelsens förslag

a_tt kommunstyrelsen under år  2018  har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  2018,
att kommunstyrelsen under år  2018  har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2018  med totalt 250 000 tkr, under  2019  med totalt

300 000 tkr samt under  2020  med totalt 200 000 tkr.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulrika Spårebo [S] och Per-Olov Rapp [S] yrkar

a_tt kommunstyrelsen under år  2018  har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  2018,

a_tt kommunstyrelsen under år  2018  har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2018  med totalt 210 000 tkr, under  2019  med totalt 210

000 tkr samt under  2020  med totalt 200 000 tkr.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika Spårebos

[S] yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

F '. Utdragsbestvrkande
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BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar  i  enlighet  med kommunstyrelsens förslag

a_tt kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta län, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de län som förfaller till betalning under 2018,

a_tt kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt

300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Utdebitering

Kommunstyrelsens beslut

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2018.

Yrkande

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar  i  enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2018.

Anslagsbindning

Kommunstyrelsens förslag

&  för är 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Konnnunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt för år 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

Finansiella mål

Kommunstyrelsens beslut

att fastställa följande finansiella mål

. Resultatmälet ska vara 1% för 2018, 2019 och 2020,

. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av

kommunfullmäktige beslutade anslag,

. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

Utdragsbestyrkande

'v



)” SALA
KOMMUN

 
Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL is (23)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2017-11-27

forts § 121

Yrkande
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall  till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med konnnunstyrelsens förslag

att fastställa följande finansiella mål

o  Resultatmålet ska vara 1% för 2018, 2019 och 2020,

. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av

konnnunfullmäktige beslutade anslag,

' Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Kommunstyrelsens förslag

LH Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta  +

1% på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta

+  1% på insatt kapital, samt

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Yrkande

Carola Gunnarsson (C] yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta  +

1% på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta

+  1% på insatt kapital, samt

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Budget 2018  och Verksamhetsplan 2019-2020

Kommunstyrelsens beslut

{it med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2018 och verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/1.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till komnmnstyrelsens förslag.

Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp [S] yrkar

att fastställa Socialdemokraterna förslag till Budget 2018 och Verksamhetsplan

2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/6.

W)? (in
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Johanna Ritvadotter [V] och Sandra Boström [Fl] yrkar

&  fastställa  Vänsterpartiets förslag till Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-

2020, i enlighet med  Bilaga  KS 2017/210/5.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på komnnmstyrelsens förslag, Ulrika Spårebos [SJ

yrkande och Johanna Ritvadotters [V) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag

bifallet.

Votering

Votering begärs. Kommunstyrelsens förslag utses till huvudförslag. För att avgöra

vilket yrkande som ska utgöra motförslag ställer ordföranden proposition på Ulrika

Spårebos (S) yrkande och Johanna Ritvadotters [V] yrkande och finner Ulrika

Spårebos [S) yrkande antaget som motförslag. Följande voteringsproposition

godkänns. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder

Ulrika Spårebos [S] yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 19

nej-röster. 3 avstår från att rösta. Omröstningslista, se bilaga.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

at; med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2018 och verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/1.

Reservationer

Emil Andersson Bleckert (S), Tomas Jansson [S], Bo Kihlström [S], Ingela Kilholm

Lindström [MP], Viktor Kärvinge [S], Ann-Kristin Lindgren [S], Åsa Nilsson (5),

Kristina Nyberg [S], Per-Olov Rapp (S], Ulrika Spärebo [5], Eva Stenberg (S),  Alaittin

Temur [S], Lotta Nilsson [5], Peter Bäckebo  (5),  Sanna Bleckert [S) och Beatrice

Woldert [MP] reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos [S) yrkande.

Johanna Ritvadotter (V], Bodil Hildemar [V] och Sandra Boström (Fl) reserverar sig

till förmån för Johanna Ritvadotters (V) yrkande.

Utdrag

ekonomikontoret

nämnder/styrelse

kommunala bolag

samtliga kontor

K,QL? ':.Ä/

   
Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 122 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018

Beredning

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

it; kommun fullmäktige sammanträder  följande  måndagar kl 19.00:

29 januari

26 februari

26 mars

23 april bokslut

28 maj

18 juni

27 augusti

24 september

29 oktober delårsrapport med helårsprognos

26 november budgetbeslut

17 december

Utdrag

Samtliga kontor/ nämnder

komm unsekreteraren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

INLEDNING

Ordförande Elisabet Pettersson [C] föreslår att uppgifter om tid och plats för

kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Sala Allehanda samt att uppgifter

om tid och plats plus ärendelista finns på kommunens hemsida och på den digitala

anslagstavlan.

Yrkande

Carola Gunnarsson [C) yrkar i enlighet med ordförandens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt uppgifter om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i

Sala Allehanda samt att uppgifter om tid och plats plus ärendelista finns på

kommunens hemsida och på den digitala anslagstavlan.

Utdrag

kommunikationsenheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§ 124 Kompletteringsval

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt välja  Jan Babar [MP] till  ny ersättare  i  kommunstyrelsen to m 2018-12-31 efter

Monica Fahrman [MP],

att välja  Magnus  Edman  [SD) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden to m

2018-12-31 efter Charlotte Alm  [SD].

Utdrag

kommunstyrelsen

kultur— och fritidsnämnden

de valda

Justerandes sign Utdragsbestvrkande
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Dnr

§ 125 Inkomna  motioner

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar

a_tt hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

Motion om planläggning för snabbt byggande.

Motionen är undertecknad av Victor Kärvinge  [5].

Motion  om att inskaffa en rullstolsgunga.

Motionen är undertecknad av Magnus Edman  [SD].

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-11-27

Dnr  2017.1431

Interpellation om vilka åtgärder som planeras för att åtgärda

arbetssituationen på vård— och omsorgskontoret

INLEDNING

Eva Stenberg (S) ber om kommunfullinäktiges godkännande till att få ställa

rubricerad interpellation till ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Christer

Eriksson  (C].

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

ag interpellationen får ställas.

Utdrag

bevakning

Utdragsbestyrkande
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Dnr

§  127 Inkomna medborgarförslag

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

att  hänskjuta följande  medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

Medborgarförslag om att bättre ta tillvara på vatten.

medborgarförslaget är inlämnat av Lars  M Johnson.

Medborgarförslag om att revidera nuvarande detaljplan för Kristina  4:1.

Medborgarförslaget är inlämnat av Leiflohansson.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

?? fl  De an.)
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Omröstningslista

Lars Alderfors [L]

Emil Andersson Bleckert [S)

Magnus Edman [SD]
Gustaf Eriksson [C]

Magnus Eriksson (SBA)

Marie Falestål [SBA]
Anna Gillerblad (C)

Carola Gunnarsson [C)

Christer Gustafsson [C]

Ragnhild Jansson  (SD)

Tomas Jansson (S)

Michael PB Johansson (M)

Pernilla Johansson (M)

Bo Kihlström (S]

Ingela Kilholm Lindström (MP)

Gunhild Kjellberg [SD]

Viktor Karvinge (S)

Fredrik Larsson [M]
Ann-Kristin Lindgren (5)

Peter Molin [M)

Åsa Nilsson (S)

Kristina  Nyberg [S)

Sickan Palm  (KD)

Elisabet Pettersson [C]

Per-Olov Rapp (S)

Johanna Ritvadotter (V)

Ulrika Spårebo (8)

Eva Stenberg [S]

Alaittin Temur [S]

Anders Wigelsbo (CJ

Anders Westin (C]

Hanna Westman (SBA)

UlfWestman [SBA]
Mårten Öhrström [C]
Gunnar Larsson [M)

Sven-Olof Pettersson [C]

Lotta Nilsson [S]

Peter Bäckebo [S]

Sanna Bleckert [SJ

Bodil Hildemar [V]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2017-11-27

§121
JA
NEJ
AvsrÅR
JA
JA
JA
JA
JA
JA
AVSTÅR
NEJ
JA
JA
NEJ
NEJ
AVSTÅR
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA

Beatrice Woldert [MP] NE]

Sandra Boström [Fl] NEJ

Solveig Sjöberg (SBA) JA

Utdragsbestvrkande

WWF ha?)

21 JA-röster

19 NEJ-röster

3 Avstår

Totalt: 43 röster
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