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§ 141 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttföljande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

o Utseende av personlig ersättare i politisk samverkansgrupp, Region Västman-

land med inriktning på Barn/unga inom området socialtjänst, skola, vård

0 Fråga från Per-Olov Rapp (S) angående valkretsindelning

Juste and sign! Utdragsbestyrkande
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§ 142 Framtidens Företagare
INLEDNING

Framtidens Företagare har 2017 drivitsi Fagersta, Norberg och Salakommuner.
8 skolor har besökts och fler än 700 ungdomar på olika kreativa sätt fått möjlighet
att tjäna pengar på sina idéer under sotnmaren. Totalt 80 deltagare gick grundkur-
sen FF Entré och 24 deltagare genomförde sina 21 affärsidéer Linder sommaren.

Beredning
Information av projektledare CharlottaStrengbomochnäringslivsutvecklare/före-
tagsrådgivare Gerd Svedberg samt deltagarna Adrian Stridh och Ludvig Käll.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsenbeslutar
ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande'Isternassign N ‘

?l l J



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(34! i ) KOMMUNSTYRELSEN

Q KOMMUN Sammanträdesdatum
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Dnr2017/1111

§ 14-3 Remiss från Region Västmanland - förslag till länstransportplan
för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029
samt den regionala cykelstrategin för Västmanlands län; yttrande
INLEDNING
Sala kommun har getts möjlighet att yttra sig över framtagna förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029 och regional cykel-

strategi för Västmanlands län.

Beredning
Bilaga KS 2017/193/1, missiv
Bilaga KS 2017/193, samrädsversion av Länsplan för regional transportinfrastruk-
tur i Västmanlands län 2018-2029
Bilaga KS 2017/193/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Föredragning av samhällsplanerare Anders Johansson.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar
a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/193/3.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/193/3.

Utdrag

Region Västmanland, Regionhuset, 721 89 Västerås
Samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

Hp llllÄill-i

Just Fäl'\deSsi n Utdragsbestyrkande~ M
L.
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Dnr 2017/1158

Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsens verksamhet samt
Överförmyndare
Beredning
Bilaga KS 2017/167/1, delårsrapport 2017-08-31, kommunchef

Bilaga KS2017/167/2, delårsrapport 2017-08-31, näringslivskontoi'

Bilaga KS2017/167/3, delårsrapport 2017-08-31, medborgarkontor

Bilaga KS2017/167/4, delårsrapport 2017-08-31, samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS2017/167/5, delårsrapport 2017-08-31, vatten-och avlopp

Bilaga KS 2017/167/6, delårsrapport 2017-08-31, bygg-och miljökontor

Bilaga KS 2017/167/7, delårsrapport 2017-08-31, räddningstjänst
Bilaga KS2017/167/8, (ielårsrapport 2017-08-31, ekonomikontor

Bilaga KS2017/167/9, delårsrapport 2017-08-31, personalkontor

Bilaga KS2017/167/10, delårsrapport 2017-08-31, Överförmyndare

Bilaga KS2017/167/11, intern kontrollplan kommunstyrelsen verksamheter

Bilaga KS2017/167/12, intern kontrollplan övergripande för Salakommun

Bilaga KS2017/167/13, intern kontrollplan Överförmyndare

Ledningsutskottets beslut 2017-09-19, § 195

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttfastställadelårsrapport 2017 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsensverk-
samheter,
a_ttfastställadelårsrapport 2017 för Överförmyndare,samt
a_ttgodkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för 2017 för kommunsty-

relsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verk-

samheter,
a_ttfastställa delårsrapport 2017 för Överförmyndare, samt

a_ttgodkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för 2017 för kommunsty-

relsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

Utdrag
ekonomikontoret, Mirjam Olsson

I/fxpmMb

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/'1220

§ 145 Delårsrapport 2017 för Salakommun
Beredning
Bilaga KS2017/171/1, delårsrapport 2017-08-31, Sala kommun
Bilaga KS2017/171/2, nämndernas beslutsprotokoll
BilagaKS2017/171/3, uppföljning nämndernasinternkontroIlplanei'

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 200

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till Iedningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

ü godkännaredovisningenavde interna kontrollplanerna 2017,samt
a_ttgodkänna delårsrapporten.

BESLUT
Kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullnuäktigebeslutar

a_ttgodkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2017, samt
a_ttgodkänna delårsrapporten.

Utdrag
kom munfullmäktige

Juster ndeçsig Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1155

Förtroendemannaorganisation och arvoden 2019-2022
INLEDNING

En ny mandatperiod tar sin början den 1 januari 2019. Inför den bör ett arbete gö-
ras, i likhet med tidigare år, för att lägga fast förtroendemannaorganisatiotien efter 1
januari 2019 och därtill hörande arvodesfrågor.

Beredning
Bilaga KS2017/168/1, missiv

Ledningsutskottets beslut 2017-09-19, § 196

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tttillsätta en parlamentarisk kommitté bestående av ordförande [representerande
majoriteten), vice ordförande [representerande oppositionen] samt därutöver 1 le-
damot från varje i kommunfullmäktige representerat parti med uppdrag att föreslå
enny förtroendemannaorganisationochdärtill hörandearvodesfrågoi'att gälla från
och med 1 januari 2019,
a_tttill ordförande i denparlamentariskakommittén utse CarolaGunnarsson(C)
samt till vice ordförande utse Glenn Andersson (S),
a_ttarbetet i den parlamentariska kommittén ska bedrivas på sådant sätt att beslut
kan fattas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018,
a_ttarbetet med den nya förtroendemannaorganisationen ska bedrivas med stor öp-
penhet där synpunkter inhämtas från dagens förtroendevalda, ledamöter i de olika
råden, kommunens tjänstepersoner via ledningsgruppen, de politiska partierna och
allmänheten genom de nätverk som etablerats via arbetet med den lokala överens-
kommelsen, med flera, samt

_sit_utgångspunkt för arbetet ska vara dagens förtroendemannaorganisation med
därtill hörande arvodesbestämmelser.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_tttillsätta en parlamentarisk kommitté bestående av ordförande [representerande
majoriteten), vice ordförande [representerande oppositionen) samt därutöver 1 le-
damot från varje i kommunfullmäktige representerat parti med uppdrag att föreslå
en ny förtroendemannaorganisation och därtill hörande arvodesfrågor att gälla från
och med 1 januari 2019,

a_tttill ordförande i den parlamentariska kommittén utse Carola Gunnarsson [C]
samt till vice ordförande utse Glenn Andersson (S),

a_ttarbetet i den parlamentariska kommittén ska bedrivas på sådant sätt att beslut
kan fattas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018,

Utdragsbestyrkande
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§ 146 forts

ü arbetet med den nya förtroendemannaorganisationen ska bedrivas med stor öp-
penhet där synpunkter inhämtas från dagens förtroendevalda, ledamöter i de olika

råden, kommunens tjänstepersoner via ledningsgruppen, de politiska partierna och
allanänheten genom de nätverk som etablerats via arbetet med den lokala överens-

kommelsen, med flera,sa1nt

a_ttutgångspunkt för arbetet ska vara dagens förtroendemannaorganisation med
därtill hörande arvodesbestäinmelser.

Utdrag

Jenny Nolhage

Lars-Göran Carlsson

Up ‘Y/¥.-\‘i;\\‘Dl_'1/‘/\’t‘
e /

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/1109

Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
[NLEDNING

Radio Sala har inkommit med en ansökan om att få ekonomiskt stöd för att kunna

sända kommunfullmäktiges sammanträden.

Beredning
Bilaga KS 2017/166/1, ansökan från Radio Sala
Bilaga KS 2017/166/2, yttrande från informationsenbeten

Ledningsutskottets beslut 2017-09-19, § 194

jäv

Ragge jagero [SD] deltar ej i ärendets behandling på grund av jäv.

Louise Eriksson (SD) ersätter Ragge Jagero [SD].

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
ü bevilja 10.000 kronor till Radio Sala för sändningar av komInunfullmäktiges sam-

manträden, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttbevilja 10.000 kronor till Radio Sala för sändningar av kommunfullméiktiges sam-

manträden, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

Utdrag

Radio Sala,

Kerstin Karlsson
ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

-Exp H [(1%

gm I
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/56

Godkännande av årsredovisning 2016 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund samt beslut om ansvarsfrihet
INLEDNING

Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett fristående organ för att imderlätta
samordnade rehabiliteringsinsatser* och för Litveckling av samarbetet mellan par-
terna inom rehabiliteringsområdet.Förbundetsmedlemmarbestårav Försäkrings-
kassan,Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Fagerstas, Norbergs, Skinnskatte-
bergs, Salas,Surahammar och Hallstahammars kommuner.

Beredning
Bilaga KS2017/16‘), 1 revisionsberättelse för år 2016, Norra Västmanlands samord-
ningsförbund
Bilaga KS 2017/169/2, årsredovisning 2016, Norra Västmanlands samordningsför-
bund

Ledningsutskottetsbeslut 2017-09-19,§ 197

jäv
Camilla Runerås (S), Christer Eriksson (C) och Ingela Kilholm Lindström (MP) deltar
ej i ärendets beredning på grund av jäv.
Bo Kihlström [S] ersätter Camilla Runerås[S], Lars Alderfors [L] ersätter Christer
Eriksson [C] ochMagnus Nordlund [S] ersätter Ingela Kilholm Lindström (MP).

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
att fastställa upprättad årsredovisning för år 2016 för Norra Västmanlands Samord-
ningsförbund, samt
att bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

;t fastställa upprättad årsredovisning för är 2016 för Norra Västmanlands Samord-
ningsförbund, samt
att bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Utdmg

konnnunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1168

Fullmakter avseende medverkan i Varuförsörjningens upphand-
ling av förbrukningsmaterial till sjukvården
[NLEDNING

Varuförsörjningen år ett samarbete mellan landsti:igen/regionerna Dalarna, Väst-
manland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården

med förbrukningsartiklar av engångskaraktår. Det sker dels genom Llpphandlingar

men även genom lagerhållning och distribution via en tredjepartsdistributör.

Beredning
Bilaga KS 2017/172/1. fullmakt: avseende medverkan i Varuförsörjningen upphand-

ling av Enteralt nutritionsmaterial och sondnäringar och kosttillägg VF2017-0030

BilagaKS2017/172/2,, fullmakt avseendemedverkani Varuförsörjningenupp-
handling av bäddmaterial VF2017-0042

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 201

Yrkanden

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

a_ttge fullmakt till förvaltningschef på Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala Lån,

Per-Erik Sjögaard, eller den han sätter i sitt ställe, att för Sala kommuns räkning

Lipphandla förbrukningsmaterial till sjukvården, samt
ag, efter det att uppdragsgivaren meddelat tilldelningsbeslut, för Llppdragsgivaren

skriva avtal med de valda leverantörerna,
a_ttföreträda Sala kommun i förvaltningsdomstol i det fall en överprövnings sker,

ag för Salakommuns räkning förvalta avtalet under löpande avtalsperiod genom att

bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar, valutajusteringar, produkt-och sor-

timentsföråndringar och leveransvillkor.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

ag ge fullmakt till förvaltningschef på Varuförsörjningen, Landstingeti Uppsala Län,

Per-Erik Sjögaard, eller den han sätteri sitt ställe, att för Sala kommuns räkning

upphandla förbrukningsmaterial till sjukvården, samt

a_tt,efter det att uppdragsgivaren meddelat tilldelningsbeslut, för uppdragsgivaren

skriva avtal med de valda leverantörerna,

a_ttföreträda Salakommun i förvaltningsdomstol i det fall en överprövnings sker,

samt
ag för Sala kommuns räkning förvalta avtalet under löpande avtalsperiod genom att

bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar, valutajusteringar, produkt-och sor-

timentsförändringar och leveransvillkor.

Utdrag
Ekonomikontoret, Upphandlingsavdelningen
Linda Malta

Varuförsörjningen, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala ,_ _ r

taxp ll lump
UtdragsbestyrkandeMñli
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Dnr2017/1225

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration
INLEDNING

Kommunfullmäktige i Sala har, i april 2013, gett kommunstyrelsen uppdragen att
underteckna CEMR-deklarationen och att upprätta en handlingsplan for jämställd-
het utifrån deklarationens innehåll.

Beredning
Bilaga KS 2017/173/1, missiv

Bilaga KS 2017/173/2, handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration

Ledningsutslçottets beslut 2017-10-03, § 202

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkat'

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration i enlighet med Bilaga KS

2017/173/2, samt
a_ttåterkomma till kommunstyrelsen med en redovisning per den 30 juni 2018.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

ü anta handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration i enlighet med Bilaga KS
2017/173/2,samt

Ltt återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning per den 30 juni 2018.

Utdrag
kommunstyrelsens förvaltning,

kommunchef
medborgarkontor

personalkontor
ekonomikorltor

samhällsbyggnadskontor
bygg-och miljökontor

räddningstjänst
Överförmyndare

Utdragsbestyrkande

h:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15134*
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr2016/1073

Svar på motionen - Föreslås att Salabostäders styrelse får i upp-
drag att ändra reglerna för möjligheten att hyra lägenhet
INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) inkom den 30 augusti 2016 med en motion där det föreslås att

Salabostäders styrelse får i uppdrag att ändra reglerna för möjligheterna att hyra lä-

genhet

Beredning
Bilaga KS2017/174/1, motion

Bilaga KS 2017'/174/2, yttrande från Salabostäder

Bilaga KS 2017/174/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 203

Iäv

Per-Olov Rapp [S] och Ragge Jagero [SD] deltar ej i ärendets behandling på grund av

jäv.

Bo Kihlström (S) ersätter Per-Olov Rapp (S) och Louise Eriksson (SD) ersätter Ragge

jagero [SD].

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utd ragsbestvrka nde

lm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16Bai
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr2017/705

Svar på motion att göra Sala till en fristad för förföljda konstnärer
[NLEDNING

Johanna Ritvadotter [V] och Maria Arvidsson [V] inkom den 19 maj 2017 med rubri-
cerad motion. Motionärerna föreslår att Salakommun ställer sig positiv till att er-
bjuda en fristad för förföljda konstnärer och att omfattningen och utforinandet av
arbetet med fristadskonstnärel' utreds.

Beredning
Bilaga KS2017/175/1, motion
Bilaga KS2017/175/2, yttrande från kultur-och fritid
Bilaga KS2017/175/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 204

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttanse motionen besvarad.

Michael PBJohansson [M] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
ag avslå motionen.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
E bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag, Michael PBJohanssons
(M) yrkande samt Johanna Ritvadotters [V] yrkande och finner Michael PBJohans-
sons [M] yrkande bifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttavslå motionen.

Reservation

Johanna Ritvadotter [V] reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag
kommunfulhnä ktige

/.

Utdragsbestyrkande

/W3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”fr”
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr 2017/648

Svar på motion - "Hen" som standard i kommunens dokument
[NLEDNING
Beatrice Björkskog [Fl] inkom den 24 april 2017 med rubricerad motion. Motion-
ärerna föreslår att det könsneutrala pronomenet "hen" ska användas i alla kommu-

nala dokument där könstillhörigheten är okänd eller oväsentligt samt i alla nya kom-
munala dokument och för övrigt successivt införlivas vid revidering av dokument.

Beredning

Bilaga KS 2017/176/1, motion
Bilaga KS 2017/176/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2017/176/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 205

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
Ltt anse motionen besvarad.

Johanna Ritvadotter [V] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttbifalla Inotionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Johanna Ritvadot-

ters (V) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Reservation

Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



en2";
j.  

49a?sååå

§154

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13134'
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr2016/1161

Svar på motion ändra Salabostäders körutiner
[NLEDNING
Sarah Svensson (Fl) inkom den 26 september 2016 med rubricerad motion. Motion-
ärerna föreslår att Salabostäders styrelse ges i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att ändra i körutinerna för ansökan om bostad hos Salabostädei*så att det dels
blir möjligt att stå i kö från 16 eller 17 års ålder, dels går att ställa sig i kö utan att ha
svenskt personnummer.

Beredning
BilagaKS2017/177/1, motion
BilagaKS2017/177/2, yttrande från Salabostäder
Bilaga KS2017/177/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 206

läv
Per-Olov Rapp [S] deltar ej i ärendets behandling på grund av jäv.

150Kihlström [S] ersätter Per-Olov Rapp (S).

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttanse motionen besvarad.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



 SALA
KOMMUN

§155

Justerandes sign

;l

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19534)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017310-19

Dnr 2016/1384-

Svar på motion om förenklad planprocess
INLEDNING

Viktor Kärvinge (S) inkom den 18 november 2016 med rubricerad motion. Motion-
aren föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur plan-

förfarandet kan förenklas för en smidigare planprocess.

Beredning

Bilaga KS 2017/178/1, motion
Bilaga KS 2017/178/2, yttrande från plan-och Litvecklingsenheten

Bilaga KS 2017/178/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 207

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar
a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

E anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunfullmälçtige

   
Utdragsbestyrkande

M3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20W”

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr 2016/1492

Svar på motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer inom vård
och omsorg
[NLEDNING
Magnus Edman [SD] inkom den 13 december 2016 med rubricerad motion. Motion-
ären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ofrivilliga delade turer avskaffas
inom lcommunaivård ochomsorg i Salakommun.

Beredning
Bilaga KS2017/179/1, motion
Bilaga KS 2017/179/2, yttrande från vård och omsorg
Bilaga KS 2017/179/3, beslut vård-och omsorgsnämnden, 2017-04-20, § 39
Bilaga KS2017/179/4, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 208

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslagatt kommunstyrelsenhemställeratt kommun-
fullmäktige beslutar
ag anse motionen besvarad.

BESLUT
Kontmunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “Bal
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr 2017/381

Svar på medborgarförslag angående förskola i Möklinta
[NLEDNING
Maria Berglund inkom den 21 mars 2017 med rubricerat medborgarförslag. För-
slagsställaren föreslår att kommunen ska behålla Äsgården alternativt öppna nya

avdelningar för förskola i hyreshusen i Möklinta samt att Möklinta skola endast ska
vara en skola med fritidshem.

Beredning
Bilaga KS2017/180/1, medborgarförslag
Bilaga KS2017/180/2, yttrande från barn och utbildning
Bilaga KS2017/180/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 209

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkandeluxl
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22134!
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr2017/239

Svar på medborgarförslag om plogning av trottoarer och gångba-
H01'

INLEDNING

Eva-Britt Ericson inkom den 10 februari 2017 med rubricerat medborgarförslag.

Förslagsställaren vill att kommunens ska ploga trottoarer så att gångtrafikanter kan

komma fram.

Beredning
Bilaga KS 2017/181/1, medborgarförslag
Bilaga KS2017/181/2. yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS201 7/181/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, §210

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar
a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23W
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

201 7-10-19

Dnr 2017/125

Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelväg till SORF
[NLEDNING
Marie C _Erikssoninkom den 19 januari 2017 med rubricerat medborgarförslag.

Beredning
Bilaga KS2017/182/1, medborgarförslag
Bilaga KS2017/182/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2017/182/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 211

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ü anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunfullmäktige

MÅ
Utdragsbestyrkande



SALA
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 94‘W
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr 2016/1470

Svar på medborgarförslag om busskurer vid Ängshagenskolan och
vid Måns Olsvägen
INLEDNING

Diana Thulin inkom den 8 december 2016 med ett medborgarförslag. Förslagsställa-
ren föreslår att Sala kommun bygger en busskur/vind och regnskydd vid Ängsha-

genskolans taxizon samt en busskur eller ett plasttak vid Mänsolsvägen linje 63 mot
Broddbo.

Beredning
Bilaga KS 2017/183/1, medborgarförslag

Bilaga KS 2017/183/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2017/183/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 212

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat, samt
a_ttöverlämna frågan till Kollektivtrañkmyndigheten för hantering.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat, samt

a_ttöverlämna frågan till Kollektivtrafikmyndigheten för hantering.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

lWx



 

§161

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25B43
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr 2015/364

Svar på medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt organ
som samordnar bostadspolitiken samt inrättande av regelbundna
informationsforum
[NLEDNING

Roger Wallin inkom den 28 april 2015 med ett medborgarförslag. Förslagsställarexi

föreslår att Sala kommun inrättar ett kommunalt organ som samordnar bostadspoli-

tiken samt regelbundna informationsforum.

Beredning

Bilaga KS 2017/184/1, medborgarförslag

Bilaga KS 2017/184/2, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning

Bilaga KS 2017/184/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 213

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

ät_ anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26134)
KOMMUNSTYRELSEN

Sa rnmanträdesdatum

2017-10-19

Dnr2017/1188

Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år
[NLEDNING

Enligt kommunallagen, 5kap. 33 §, ska motioner beredas så, att kommunFullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan av-
slutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas
till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva mot-
ionen från vidare handläggning.

Beredning
Bilaga KS 2017/185/1, missiv
Reviderad Bilaga KS 2017/185/2, redovisning

Ledningsutslçottets beslut 2017-10-03, § 214

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utd ragsbeswrka nde

lVkñ
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2753'”
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr 2017/1189

Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år
INLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap. 33 §, ska medborgarförslag beredas så,att kommun-
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om
beredning inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid
beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige
får då avskrivamedborgarförslagetfrån vidare handläggning.

Beredning
Bilaga KS2017/186/1, missiv
Reviderad Bilaga KS2017/186/2, redovisning

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 215

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr 2017/1186

§ 164 Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medbor-
garförslag
[NLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade, KF§ 10, 2009-01-29 att bifalla motion om redovis-

ning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionärerna fö-
reslog att kommimfullmäktige ska erhålla en redovisning av de Inotioner och med-

borgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts.

Beredning
Bilaga KS 2017/187/1, missiv

Reviderad Bilaga KS 2017/187/2, redovisning

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 216

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

/ l _

   
' n Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(343
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19
.k ilj I4/‘H-2

Extra investeringsbidrag till föreningar och samlingslokalorgani-
sationer
INLEDNING

Våren 2017 godkände Sala kommun bildandet av tre naturreservat. Avtal har upp-

rättat mellan Sala kommun och staten via Naturvårdsverket och ersättningar om
14,2 miljoner kronor har utbetalats till kommunen.

Föreligger ett förslag att de 14,2 miljoner kronor som motsvarar ersättningen för de
nybildade naturreservatet] anvisas till kommunstyrelsen, att fördelas som extra in-
vesteringsbidrag till föreningar och samlingslokalorganisationer.

Beredning
Bilaga KS 2017/188/1, försiag från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2017/188/2, fördelning av extra investeringsbidrag

Ledningsutskottets beslut 2017-10-03, § 217

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen helnställei' att kommun-

fullmäktige beslutar
m anvisa 14,2 miljoner kronor till kommunstyrelsen ur eget kapital att fördelas

som extra investeringsbidrag till föreningar och samlingslokalorganisationer 2017.

Ulrika Spårebo [S] yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_tt Folkets Husföreningen anvisas 315 000 kr, som utgör mellanskillnaden mellan

beräknade kostnader för fördelning av extra investeringsbidrag i enlighet med Bi-
laga KS 2017/188/2 och ledningsutskottets förslag till anvisning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner ledningsutskot-
tet förslag bifallet.

Ordföranden ställer Ulrika Spårebos [S] yrkande mot avslag och finner att avslag bi-
falles.

votering

Votering begärs. Följande voteringspropositions godkänns. Den som stödjer avslag
röstar ja, den som stödjer bifall röstar nej.

Vid omröstning avges 7 ja-röster: (Carola Gunnarsson [C], Christer Eriksson [C],
Anders Wigelsbo [C], Peter Molin [M], Michael P Bjohansson [M], Hanna Westman

[SBA], Ragge Jagero [SD] och 6 nej-röster: Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp [S],
Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S], Ingela Kilholm Lindström [MP], johanna

Ritvadotter [V].

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

m anvisa 14,2 miljoner kronor till kommunstyrelsen ur eget kapital att fördelas

som extra investeringsbidrag till föreningar och samlingslokalorganisationei* 2017.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-10-19

f0rts§ 165

Reservationer
Ulrika Spårebö (S), Per-Olov Rapp [S], Camilla Runerås (S), Anders Dahlström [S],

lngela Kilholm Lindström [MP], Johanna Rivadotter [V] reserverar sig till förmån för

Ulrika Spårebos yrkande.

Utdrag
kömniunfullmäktige

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31W
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Dnr 2017/1269

Ansökan om medfinansiering av projektet Svartådalens frilufts-
område
INLEDNING

Svartådalens Bygcleutveckling ekonomisk förening ansöker om 350 000 kronor i
medfinansiering till Leaderprojektet Svartådalens friluftsområde. Projektet ska ge-

nomföras 2018-2020.

Beredning
Bilaga KS 2017/191/1, Ansökan om medfinansiering av Projektet Svartådalens fri-

luftsområde
Bilaga KS 2017/191/2, utkast projektbeskrivning för Svartådalens friluftsområde

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
a_ttkommunstyrelsen beviljar medfinansiering av projektet Svartådalens friluftsom-
råde med 350 000 kronor, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttkommunstyrelsen beviljar medfinansiering av projektet Svartådalens friluftsom-

råde med 350 000 kronor, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

Utdrag
Svartådalens Bygdeutveclçling,

Anitha Barrsäter
ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande
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Ärenden avgjorda med stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 19 september 2017
och 3 oktober 2017 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, saint andra särskilt
förtecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS2017/192/1.
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Personlig ersättare till politisk samverkansgrupp i Region Väst-
manland
INLEDNING

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2016 fastställdes uppdrag,
antal ledamöter samt arbetsformer för de tre politiska samverkansgruppei" som bil-
dades vid årsskiftet 2016/2017. Samverkansgrupperna består av 14 ledamöter och
14 personliga ersättare. Varje kommun utser en ledamot och en personlig ersättare.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Dahlström [S] som personlig ersättare till den grupp som ska han-
tera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom området socialtjänst, skola
och vård.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttutse Anders Dahlström (S) som personlig ersättare till den grupp som ska han-
tera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom omrâdet socialtjänst, skola
och vård.

Utdrag
Regionkontoret,
Benita Gren

Anders Dahlström

Utdragsbestyrkande
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§ 169 Valkretsindelning
INLEDNING
Per-Olov Rapp [S] upplyser om att det senast den 31 oktober 2017 måste fattas be-
slut i Kommunfullmäktigeom det skagörasnågonförändring av valkretsindel-
ningar. Han ställer frågan om det gjorts någon översyn?

Valnämndens ordförande, Michael PB Johansson [M] svarar att en översyn av val-
kretsindelning är genomförd och det är inte aktuellt att göra någon förändring.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att läggainformationen till handlingarna.
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