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§ 1 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

äl; följande  ärenden kompletteras dagens föredragningslista

o  Ansökan om tilläggsanslag för val till riksdag, kommun och landsting

.  Förordnande av borgerlig vigselförrättare

Juste nEI ssign , Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatu m

2018-02-15

Dnr 2017/1433

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens upphandlingsverk—
samhet”; yttrande

INLEDNING

Från och med årsskiftet 2016/2017 har ny lagstiftning inom upphandlingsområdet
börjat gälla. En del nyheter inom området har presenterats. Revisorerna har i sin

risk-och väsentlighetsbedömning beslutat att genornföra en granskning av kommu-

nens upphandlingsverksamhet. Granskningen har besvarat följande övergripande
revisionsfråga: Har Solo kommun en ändamålsenlig processför upphandling?

Beredning

Bilaga KS 2018/8/1, Skrivelse från kommunrevisionen

Bilaga KS 2018/8/2, Revisionsrapport ”Granskning av kommunens upphandlings-

verksamhet”

Bilaga KS 2018/8/3, yttrande från Ekonomikontoret

Ledningsutskottets beslut 2018-01-30, § 12

Revisor Fredrik Andrén, PWC, föredrar revisionsrapporten.

Vid ärendets beredning deltar även Glenn Andersson, kommunrevisionen samt upp-
handlare Linda Malta och ekonomichef Mårten Digneil.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2018/8/3.

Ulrika  Spårebo (S) yrkar

bifall till Carola Gunnarssons yrkande med tillägg att kommunstyrelsen senast den
30 juni 2018 följer upp de rekommendationer som revisionen föreslår.

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2018/8/3, samt

tt senast den 30 juni 2018 följa upp de rekommendationer som revisionen föreslår.

Utdrag

kommunrevisionen

ekononiikontoret,

upphandlingsverksamheten

W  wow
Utdragsbestyrkande
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2018-02—15

Dnr  2018/147

Reviderad  policy och riktlinje för upphandling i Sala kommun

[NLEDNING
Policy och riktlinje för upphandling i Sala behöver uppdateras, både för att anpassas

till ny lagstiftning och för tydliggöra processen.

Beredning

Bilaga KS  2018/9/1, Policy för upphandling Sala kommun

Bilaga KS  2018/9/2,  Riktlinje för upphandling Sala kommun

Ledningsutskottets beslut  2018-01-30, §  13

Ekonomichef Mårten Dignell och upphandlare Linda Malta föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

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

att anta Policy för upphandling i Sala kommun i enlighet med Bilaga KS  2018/9/1,
samt

a_tt hemställa att kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinje för upphandling i Sala
kommun i enlighet med Bilaga KS  2018/9/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Riktlinje för upphandling i Sala kommun i enlighet med Bilaga KS  2018/9/2
samt,

a_tt hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för upphandling i Sala
kommun i enlighet med Bilaga KS  2018/9/1.

Utdrag

kommunfullmäktige

ekonomikontoret

administrativa enheten,

Gunilla Pettersson

tkeitoala

(t
Utdragsbestyrkande
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Dnr2018/193

§ 4 Beslut  om planavgift och ny plantaxa 2018-2020

INLEDNING

Översyn av detaljplaner på  landsbygden  utfördes under året 2016. Nästan alla de-
taljplaner på landsbygden har uppfyllt sitt syfte och därför bör planavgiften på dessa
tas bort. Förslaget medför att planavgift tas bort på detaljplaner upprättade till och
med 31 december 2016.

Varje är bör plantaxan justeras efter SKL:s prisindex för kommunal verksamhet
(KPI). Därför bör en höjning för de tre kommande åren göras med 30 kronor/år
fram till år 2020.

Beredning

Bilaga KS 2018/17/1, missiv  — beslut om planavgift och justering av tidsersatt-
ningen

Planarkitekt ]asmina Trokic' föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_tt ta bort planavgift för samtliga till och med 31 december 2016 lagakraft vunna de-

taljplaner på landsbygden utanför området för plan för Sala stad, samt
a_tt anta förslag till ny plantaxa för de kommande tre åren;
är 2018: 900 kronor/timme,

år 2019: 930 kronor/ timme,
år 2020: 960 kronor/timme, i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet,
Sveriges kommuner och landsting.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

gt ta bort planavgift för samtliga till och med 31 december 2016 lagakraft vunna de-
taljplaner på landsbygden utanför området för plan för Sala stad, samt
att anta förslag till ny plantaxa för de kommande tre åren;
är 2018: 900 kronor/timme,

år 2019: 930 kronor/ timme,

år 2020: 960 kronor/timme, i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet,

Sveriges kommuner och landsting.

 

Utdrag

kommunfullmäktige

UtdragsbestyrkandeJust ra des sign
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Dnr 2018/140

5 Verksamhets laner 2018-2020 för kommunst  relsens  verksam-P y
heter och överförmyndare

Beredning

Bilaga  KS 2018/10/1, verksamhetsplan 2018-2020 kommunchef

Bilaga  KS 2018/10/2, verksamhetsplan 2018-2020 näringslivskontor

Bilaga KS 2018/10/3, verksamhetsplan 2018-2020 medborgarkontor
Bilaga KS 2018/10/4, verksamhetsplan 2018-2020 samhällsbyggnadskontor
Bilaga KS 2018/10/5, verksamhetsplan 2018—2020 bygg-och miljökontor

Bilaga KS 2018/10/6, verksamhetsplan 2018—2020 räddningstjänst

Bilaga KS 2018/10/7, verksamhetsplan 2018-2020 ekonomikontor

Bilaga KS 2018/10/8, verksamhetsplan 2018-2020 personalkontor

Reviderad Bilaga II KS 2018/10/9, verksamhetsplan 2018—2020 överförmyndare

Ledningsutskottets beslut 2018-01-30, å 14

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

at_t godkänna verksamhetsplaner 201 8-2 020 för kommunstyrelsens verksamheter i

enlighet med Bilagor KS 2018/10/1-8, samt

att godkänna verksamhetsplan 2018-2020 för överförmyndare i enlighet med revi-
derad Bilaga ll KS 2018/10/9, samt

att uppdra till kommunchefen att återkomma till kommunstyrelsen med förslag om

vilka av nu gällande mål och indikatorer som kan användas under 2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ät godkänna verksamhetsplaner 2018-2020 för kommunstyrelsens verksamheter i
enlighet med Bilagor KS 2018/10/1-8, samt

&  godkänna verksamhetsplan 2018-2020 för överförmyndare i enlighet med revi—
derad Bilaga ll KS 2018/10/9, samt

a_tt uppdra till kommunchefen att återkomma till kommunstyrelsen med förslag om
vilka av nu gällande mål och indikatorer som kan användas under 2018.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,

kommunchef

medborgarkontor

ekonomikontor

personalkontor

samhällsbyggnadskontor

bygg-och miljökontor

räddningstjänst

överförmyndare

Juste andas sign Utdragsbestyrkande
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Dnr  2017/1547

Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018—2019 Västerås  stad;
yttrande

[NLEDNING

Ett program med riktlinjer för bostadsförsörjningen  2018-2021  antogs i kommun-
fullmäktige  i  Västerås stad den  7  december  2017.  En handlingsplan för bostadsför-

sörjningen  2018-2019  har nu tagits fram som hanterar hur Västerås stad ska nå pro—
grammets uppsatta mål. Handlingsplanen har sänts ut på remiss.

Beredning

Bilaga KS  2018/12/1, remiss Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2019
Bilaga KS  2018/12/2, Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2019, remissvers-
ion

Bilaga KS  2018/12/3, Sala kommuns yttrande

Ledningsutskottets beslut  2018-01-30, §  20

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS  2018/12/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS  2018/12/3.

 

Utdrag

Västerås stad,

Teknik-och fastighetsförvaltningen, 721 87 Västerås

än") l %UJ—QÄÖ

Utdragsbestyrkande

Ull;
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Dnr2018/145

Instruktion för  kommunchefen

INLEDNING

1 nya kommunallagen som gäller fro  m 1 januari  2018, 7 kap. § 2, framgår  att kom-

munstyrelsen i en instruktion ska fastställa hur kommundirektören ska leda förvalt-

ningen under styrelsen.

Beredning

Bilaga KS  2018/13/1. missiv

Reviderad Bilaga KS  2018/13/2, instruktion för kommunchefen

Ledningsutskottets beslut  2018-01-30, §  21

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta instruktion för kommunchefen i enlighet med reviderad Bilaga KS

2018/ 1 3/ 2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta instruktion för kommunchefen i enlighet med reviderad Bilaga KS

2018 /1 3  /  2.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,

kommunchef

medborgarkontor

ekonomikontor

personalkontor

samhällsbyggnadskontor

bygg-och miljökontor

räddningstjänst
överförmyndare L/X )  1 (€ lli lik/))

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1273

Kulturprogram för Sala  kommun  2018-2019

INLEDNING

Kulturprogrammet är en revidering av tidigare kulturplan och har för avsikt att visa
vilken inriktning Sala kommun i samverkan med andra aktörer vill uppnå inom kul-
tur. Det berör även områden som besöksnäring, kulturmiljö och turistmål som kan
tänkas öka kommunens attraktionskraft gentemot andra än de boende i kommunen.

Beredning

Bilaga KS 2018/14/1, kulturprogram för Sala kommun 2018—2019
Bilaga KS 2018/14/2, protokollsutdrag KFN 2017—06-21 § 69

Bilaga KS 2018/14/4, yttrande från näringslivsutvecklare

Ledningsutskottets beslut 2018-01-30, § 22

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-
mäktige beslutar

a_tt anta Kulturprogram för Sala kommun 2018-2019 i enlighet med Bilaga KS
2018 /14 /  1.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Kulturprogram för Sala kommun 2018-2019 i enlighet med Bilaga KS
2018/14/1.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Oliv
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Dnr 2018/83

§ 9 Utseende av firmatecknare

INLEDNING

I  samband med att avtal och överenskonunelser tecknats mellan Sala kommun och

andra parter har det blivit allt vanligare att en underskrift av kommunens fi rmateck-

nare efterfrågas.

Beredning

Bilaga KS 2018/15/1, tjänsteskrivelse från kommunjurist

Ledningsutskottets beslut 2018-01-30, § 23

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att bemyndiga kommunalrådet Carola Gunnarsson (C] och kommunchefjenny Nol-

hage att, där inget särskilt beslut fattats om undertecknande av handlingar och då

kommunstyrelsens delegationsordning inte är tillämplig, var för sig teckna Sala

kommuns firma.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att bemyndiga kommunalrådet Carola Gunnarsson (C] och kommuncheflenny Nol-

hage att, där inget särskilt beslut fattats om undertecknande av handlingar och då

kommunstyrelsens delegationsordning inte är tillämplig, var för sig teckna Sala

kommuns firma.

Utdrag

kommunchefen

kommunjuristen

=. . 1’ / ')

Jus ea,- de sign Utdragsbestyrkande

K UQ/
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Dnr2017/328

§ 10 Detaljplan för del av Lärkans sportfält; beslut om antagande

[NLEDNING
Planen syftar till att utveckla Lärkans sportfält med en ny idrottshall och verkstads-
byggnad samt möjlighet att bygga till ishallen och att bekräfta befintliga läktare vid
fotbollsplanerna.

Planförslaget har under perioden 2017-11-06—2017-11-20 varit ute på granskning.

Beredning

Bilaga KS 2018/2/1, missiv, beslut om antagande Detaljplan fördel av Lärkans
sportfält

Bilaga KS 2018/2/2, plan- och genomförandebeskrivning
Bilaga KS 2018/2/3, utlåtande
Bilaga KS 2018/2/4, plankarta

Ledningsutskottets beslut 2018-01—23, §  4

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

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

a_tt godkänna granskningsutlätandet, samt

a_tt anta detaljplan för del av Lärkans sportfält.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  godkänna granskningsutlåtandet, samt

a_tt anta detaljplan för del av Lärkans sportfält.

Utdrag

kommunfullmäktige

UtdragsbestvrkandeJusterapd€55ign ,. 3
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Dnr 2018/102

Lokal överenskommelse om principer för samverkan mellan Sala
kommun och civilsamhället

INLEDNING

Kommunfullmäktige i Sala har beslutat att bifalla motion om lokal överenskommelse

mellan Sala kommun och det civila samhället. Vidare har kommunfullmaktige beslu-

tat att uppdra till kommunstyrelsen att inleda dialog med de idéburna organisation-

erna/civilsamhället som är verksamma i Sala kommun samt att ett förslag till lokal

överenskommelse presenteras för kommunstyrelsen.

Beredning

Bilaga KS 2018/3/1, missiv

Bilaga KS 2018/3/22, lokal överenskommelse om principer för samverkan mellan ci-

vilsamhället i Sala och Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2018—01-23, §  6

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

gt anta förslag om lokal överenskommelse om principer för samverkan mellan Sala

kommun och civilsamhället i Sala, i enlighet med Bilaga KS 2018/3/2, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram och anta handlingsplan för samverkan.

Ulrika Spårebo (S) och Hanna Westman [SBA] yrkar bifall till

Carola Gunnarssons (C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag om lokal överenskommelse om principer för samverkan mellan Sala
kommun och civilsamhället i Sala, i enlighet med Bilaga KS 2018/3/2, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram och anta handlingsplan för samverkan.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utd ragsbestvrkande



SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 1504)

KOMMU  NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-02-15

 

Dnr 2018/104

§ 12 Ramöverflyttning personalhandläggare

INLEDNING

I  ett  tidigare  inriktningsbeslut har kommunfullmäktige angett ett uppdrag att cent-

ralisera 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 ekonomifrågor.

Sedan tidigare tillhör en av personalhandläggarna barn- och utbildningskontoret or-

ganisatoriskt och nu föreslås en överflyttning till personalkontoret.

Beredning

Bilaga KS 2018/4/1, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2018-01-23, §  8

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmåktige beslutar

att flytta tjänsteutrymme motsvarande 1,0 personalhandläggare från barn-och ut-

hildningskontoret till personalkontoret per den 1 januari 2018, samt

ag samtidigt flytta medel motsvarande 570 000 kronor från skolnämnden till kom-
munstyrelsen för att bekosta detta utrymme.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt flytta tjänsteutrymme motsvarande 1,0 personalhandläggare från barn-och ut-

bildningskontoret till personalkontoret per den 1 januari 2018, samt

att samtidigt flytta medel motsvarande 570 000 kronor från skolnämnden till kom-

munstyrelsen för att bekosta detta utrymme.

Utdrag

kommunfullmäktige

Just ra des 5i n _ Utdragsbestvrkande

fål (1
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Dnr  2018/106

Förslag till Besöksnäringsstrategi Sala  2018-2024

INLEDNING

Besöksnäringsstrategi Sala  2018-2024, är ett dokument som ska fungera som styr-

medel  för destinationens samlade utveckling.

Beredning

Bilaga KS  2018/5/1, besöksnaringsstrategi Sala  2018-2024

Ledningsutskottets beslut  2018-01-23, §  9

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att anta Besöksnäringsstrategi  i  Sala  2018-2024  i  enlighet med Bilaga KS  2018/5/1,

samt,

att en uppföljning av arbetet med att implementera besöksnäringsstrategin redovi-

sas för kommunstyrelsen till hösten  2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Besöksnäringsstrategi i Sala  2018—2024  i enlighet med Bilaga KS  2018/5/1
samt,

a_tt en uppföljning av arbetet med att implementera hesöksnäringsstrategin redovi-

sas för kommunstyrelsen till hösten  2018.

Utdrag

näringslivskontoret

administrativa enheten,

Gunilla Pettersson

bxp ! mill-"f)

Utdragsbestyrkande

nu
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-02—15

Dnr 2017/1360

Ansökan  om bidrag för  genomförandet  av heltidsbrandkårens 60-
års  jubileum  i  Sala

INLEDNING

Den 1 april 2018 är det 60 år sedan Sala stad startade heltidsyrkesbrandkåren. Före
det fanns det en borgarbrandkår. Räddningstjänsten Sala-Heby vill uppmärksamma
detta jubileum genom olika arrangemang och ansöker om bidrag för genomförandet.

Beredning

Bilaga KS 2017/233/1, ansökan om bidrag för genomförande av heltidsbrandl—cårens
60—års jubileum i Sala

Ledningsutskottets beslut 2017-12-12, §  260

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att anslå 250 000 kronor för genomförandet av heltidsbrandkårens ($O-års jubileum
i Sala, att anvisas ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 250 000 kronor för genomförandet av heltidsbrandkårens 60-års jubileum
i Sala, att anvisas ur eget kapital.

Utdrag

räddningstjänsten,

Tommy jansson

ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

bä p l<é OQSJfl

(lill
Uldragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Dnr 2017/1503

Ansökan  om bidrag till Rockkören  i  Sala för 2018

INLEDNING

PRO och Kulturskolan har kommit överens om att PRO Sala tar över ansvaret för

Rockkören 2018. Med  anledning av detta ansöker PRO Sala om ett bidrag på 30 000

kronor för att täcka kostnader för körledare och musiker.

Beredning
Bilaga KS 2017/240/1, ansökan från PRO Sala om bidrag till Rockkören Sala 2018

Ledningsutskottets beslut 2017-12-19, § 272

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 30 000 kronor till PRO Sala för genomförande av verksamheten i Rockkö-

ren under 2018, att täckas av eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  anslå 30 000 kronor till PRO Sala för genomförande av verksamheten i Rockkö-

ren under 2018, att täckas av eget kapital.

Utdrag

PRO Sala

ekonomikontoret,

Mirjam Olsstm

Utdragsbestyrkande

(l
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-02-15

Dnr2017/1506

§ 16 Ansökan  om verksamhetsbidrag för 2018  till  Arkiv Västmanland

INLEDNING

Arkiv  Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2018.

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets sammanhållande

funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som för-

enings-och företagsarkiv.

Beredning

Bilaga KS 2017/241/1, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018

Bilaga KS 2017/241/2, verksamhetsberättelse 2016

Ledningsutskottets beslut 2017-12-19,§ 273

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65 000 kronor för verksam-
hetsåret 2018, att täckas av eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65 000 kronor för verksam-

hetsåret 2018, att täckas av eget kapital.

Utdrag

Arkiv Västmanland

ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Justeranäs si Utdragsbestvrka nde

if (i:
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Dnr2017/1546

Överenskommelse angående räddningstjänstsamverkan inom
Västmanland

INLEDNING

Västmanlands kommuners styrelse beslutade den 10 mars 2017 att anta samverkan
mellan räddningstjänsterna  i  Västmanlands län och att rekommendera räddnings-

förbund och aktuella kommuner att anta och underteckna överenskonnnelsen samt
informera kommunernas beslutande församlingar om densamma.

Beredning

Bilaga KS 2017/243/1, protokollsutdrag sammanträde med VK 2017-05-12

Bilaga KS 2017/243/2, överenskommelse räddningstjänstensamverkan inom Väst-

manland.

Ledningsutskottets beslut 2017-12-19, § 274

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt; anta och underteckna överenskommelse räddningstjänstsamverkan inom Väst-
manland, i enlighet med Bilaga KS 2017/243/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta och underteckna överenskommelse räddningstjänstsamverkan inom Väst-

manland, i enlighet med Bilaga KS 2017/243/2.

Utdrag

Region Västmanland

räddningstjänsten

kommunfullmäktige

nämnder

Utdragsbestyrkande

ce
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2018-02-15

Dnr2014/1176

§ 18 Förslag till riktlinje för avtackning av  ledamöter  som lämnar kom—
munfullmäktige

INLEDNING
Tommy Johansson  [S] inkom  2014-11-21  med  rubricerad  motion. Kommunfullmäk-

tige har beslutat att bifalla motionen och att ge Demokratiberedningen i uppdrag att
arbeta fram riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige.

Beredning

Bilaga KS  2017/236/1, förslag 1  till riktlinje för avtackning av ledamöter som läm-

nar kommunfullmäktige

Bilaga KS  2017/236/2, ledningsutsköttets beslut  §  ,  2017-12-12

Bilaga KS  2017/236/3, förslag 2  till riktlinje för avtackning av ledamöter som läm-

nar kommunfullmäktige

Ledningsutsköttets beslut  2017-12-19, §  275

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-

mäktige beslutar

att fastställa riktlinje för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige i

enlighet med Bilaga KS  2017/236/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa riktlinje för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige i

enlighet med Bilaga KS  2017/236/3.

Utdrag

kommunfullmäktige

/'

Juster nd si Utdragsbestyrkande

(yli/
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-02-15

§ 19 Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 12 december 2017,
19 december 2017, 23 januari 2018 och 30 januari 2018 fattat beslut på kommun-

styrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut i enlighet med

Bilaga KS 2018/18/1.

Justeran es gn Utdragsbestyrkande
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2018-02-15

Dnr  2017/1166

§  20 Ansökan  om tilläggsanslag för val  till riksdag, kommun och lands-
ting

INLEDNING
Den  9 september 2018 är  det  val  till  riksdag, kommun och landsting. Kommunens
valnämnd  är  lokal valmyndighet och ansvarar  för  valfrågorna. Det  statsbidrag som

utgår till kommunen  för  genomförande  av  valet räcker inte till.  Därför  måste ett till-

äggsanslag sökas.

Beredning

Bilaga KS  2018/19/1,  valnämndens beslut  2018-02-07,  §  1
Bilaga  KS  2018/19/2, ansökan om  tilläggsanslag för RKL-valet  2018
Bilaga  KS  2018/19/3, budget RKL-val  2018

Yrkanden

Carola  Gunnarsson (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att anslå 750 000 kronor som tilläggsanslag för val  till  riksdag,  kommun och lands-

ting 2018, att tas ur eget  kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 750 000 kronor som tilläggsanslag för  val till riksdag, kommun och lands-
ting 2018, att tas ur eget kapital.

Utdrag

valnämnd

ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Juste and? "go

f\ & 4  .

! f
J!

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-02-15

Dnr  2018/206

Förordnande av borgerlig vigselförrättare

[NLEDNING

Det behövs flera borgerliga vigselförrättare i Sala  kommun.  Nuvarande vigselförrät-

tare har periodvis svårt att hinna med sitt ärofulla uppdrag. För att underlätta arbe-
tet föreslås att ytterligare en borgerlig vigselförrättare förordnas.

Beredning

Bilaga KS  2018/20/1,  missiv

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hemställa att länsstyrelsen förordnar Glenn Andersson som borgerlig vigselför-

rättare.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt hemställa att länsstyrelsen förordnar Glenn Andersson som borgerlig vigselför-

rättare.

Utdrag

Länsstyrelsen

kommunjuristen

Glenn Andersson

Utdragsbestyrkande

GQ;


