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§ 31 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

it: följande  ärende kompletteras dagens föredragningslista

'  Regional Kulturplan för Västmanland 2019-2022

Justerandes sign r Utdragsbestyrkande
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§  32 Filmre ion Stockholm Mälardaleng

INLEDNING

Anette  Mattsson, vd för Filmregion Stockholm Mälardalen och Philip Hammarström,

regissör, informerar om verksamheten och innebörden av ett medlemskap.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

WM
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§  33 Sala kommuns miljö-och  klimatarbete

INLEDNING

Miljöstrateg Linn  Hemlin informerar om Sala kommuns miljö—och klimatarbete.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Justerande Utdragsbestyrkande
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2018-04-05

Dnr 2018/503

Markanvisningsavtal med  Isildur  Property Development AB angå-
ende  byggnation  av bostäder vid Silvervallen  i  Sala

[NLEDNING

Ett förslag till markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och lsildur Property

Development AB. Det för avtalet berörda områdena är belägna vid Silvervallen och

del av Östra kvarteren inom fastigheten Kristina 4:11 som ägs av Sala kommun. Syf-

tet är byggnation av bostäder enligt detaljplan antagen den 27 mars 2017.

Beredning

Bilaga KS 2018/81/1, missiv

Bilaga KS 2018/81/2, markavtal

Bilaga KS 2018/81/3, illustrationsplan

Bilaga KS 2018/81/4, plankarta

Bilaga KS 2018/81/5, Östra kvarteren Sala, samrådshandlingar

Bilaga KS 2018/81/6, Östra kvarteren och Silvervallen, idétävling om arkitektur och

stadsbyggnadskonst 2015-06-17

Föredragning av markingenjör Björn Danneby.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna markanvisningsavtal med lsildur Property Development AB, i enlighet

med Bilaga KS 2018/81/2, samt

a_tt markanvisningsavtal undertecknas av tf planchef.

Carola Gunnarsson [C] och Per-Olov Rapp [S] yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C]

yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna markanvisningsavtal med lsildur Property Development AB, i enlighet

med Bilaga KS 2018/81/2, samt

ag markanvisningsavtal undertecknas av tfplanchef.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

W Utd ragsbestyrkande
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Dnr 2015/618

§ 35 Detaljplan  för del av Stamparen  4  och Lasarettet 2 m fl; beslut om
antagande

INLEDNING
Syftet med detaljplanen är möjliggöra om-och nybyggnationer av vårdbyggnader i

befintligt vårdområde. Bland annat möjliggörs en ny byggnad som ansluter till en av

de befintliga byggnaderna och parkering på Anrikaren 2 och del av Stamparen 3.

Parallellt med framtagandet av denna detaljplan har det upprättast ett exploate-

ringsavtal mellan Region Västmanland och Sala kommun. Detta reglerar hur kostna-

der ska fördelas i samband med genomförandet av planen.

Planförslaget har varit utsänt för granskning 2018-01-31f2018—02-28.

Beredning

Bilaga KS 2018/38/1, missiv —beslut om antagande, detaljplan för del av Stamparen

4  och Lasarettet 2 rn fl

Bilaga KS 2018/38/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2018/38/3, utlåtande

Bilaga KS 2018/38/4, principer för hantering av dagvatten, Sala närsjukhus

Bilaga KS 2018/38/5, dagvatten  — Sala sjukhus — komplettering dagvattenhantering

Bilaga KS 2018/38/6, fastighetsförteckning

Bilaga KS 2018/38/7, plankarta

Bilaga KS 2018/38/8, illustrationsplan

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, § 49

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

ag godkänna granskningsutlåtandet, samt

at_t anta detaljplanen.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

LU godkänna granskningsutlåtandet, samt

a_tt anta detaljplanen.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Justerandes siin Utdragsbestvrkande
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Dnr 2018/425

Exploateringsavtal med  Region  Västmanland angående Nya Lasa—
rettet i Sala

INLEDNING

Förslag till exploateringsavtal finns mellan Sala kommun och Region Västmanland .

Fastigheterna som avses är lokaliserade pä lasarettsområdet, framförallt Lasarettet

2 och Stamparen 4 som ägs av Region Västmanland. Exploateringsavtalet har upp-

rättats för om-och utbyggnad av tidigare vårdcentralen i enlighet med detaljplan

som är under antagande.

Beredning

Bilaga KS 2018/39/1, Exploateringsavtal

Bilaga KS 2018/39/2, missiv

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, §  50

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna exploateringsavtalet med Region Västmanland, i  enlighet med Bilaga

KS 2018/39/1, under förutsättning att detaljplan för området vinner laga kraft, samt
a_tt exploateringsavtalet undertecknas av chef för Samhällsbyggnadskontoret.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna exploateringsavtalet med Region Västmanland, i enlighet med Bilaga

KS 2018/39/1, under förutsättning att detaljplan för området vinner laga kraft, samt
at; exploateringsavtalet undertecknas av chef för Samhällsbyggnadskontoret.

Utdrag

kommun fullmäktige

Å  / Utdragsbestyrkande
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Dnr  2018/366

Upphävandeav avtal om  alternativ  KAP-KL för frikrets

INLEDN ING

Kommunstyrelsen  beslutade  5  december  2016, §  179, att frikretsen erbjöds möjlig-

het att med arbetsgivaren träffa avtal om annan pensionslösning. Med  hänvisning till

ökade kostnader för en sådan  lösning föreslås den nu att upphävas.

Beredning

Bilaga KS 201 8/41/1, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  52

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att upphäva erbjudandet om möjlighet att med arbetsgivaren träffa avtal om annan

pensionslösning, samt

a_tt KAP-KL ska tillämpas för berörda.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt upphäva erbjudandet om möjlighet att med arbetsgivaren träffa avtal om annan

pensionslösning, samt

&& KAP-KL  ska tillämpas för berörda.

Utdrag

personalkontoret,

Lars-Göran Carlsson

Utdragsbestvrkandefll
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Dnr2018/433

Rutiner mot våld och hot om Våld

INLEDNING

Sala kommun har idag styrdokumentet  Policy mot våld och hot om våld, inklude-

rande ett handlingsprogram. Personalkontoret har utifrån denna arbetat fram en ny

policy, samt separata rutiner mot våld och hot om våld.

Beredning

Bilaga KS 2018/42/1, tjänsteskrivelse

Bilaga KS 2018/42/2, rutiner mot hot våld och hot om våld.

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, §  53

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta rutiner mot våld och hot om våld i enlighet med Bilaga KS 2018/42/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

at_t anta rutiner mot våld och hot om våld i enlighet med Bilaga KS 2018/42/2.

Utdrag

Medborgarkontoret,

administrativa enheten

Personalkontoret

Utd ragsbestyrka nde

!
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Dnr 2018/434

Policy mot våld och hot om våld

INLEDNING

Sala kommun har idag styrdokumentet  Policy mot våld och hot om våld, inklude-

rande  ett  handlingsprogram.  Personalkontoret har utifrån denna arbetat fram en ny

policy, samt separata rutiner mot våld och hot om våld.

Beredning

Bilaga KS 2018/43/1, tjänsteskrivelse

Bilaga KS 2018/43/2, Policy mot hot våld och hot om våld.

Ledningsutskottets beslut 2018-03—20,§ 54

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anta Policy mot våld och hot om våld i enlighet med Bilaga KS 2018/43/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta Policy mot våld och hot om våld i enlighet med Bilaga KS 2018/43/2.
 

Utdrag

kom mu nfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/492

Medfinansiering av Leaderprojekt Svartådalens Friluftsområde

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade 19 oktober 2017, §  166 att medfinansiera Leaderpro-

jektet Svartådalens friluftsområde med 350 000 kronor. Nu ansöker Svartådelens

Bygdeutveckling ekonomisk förening om ytterligare medel till projektet.

Beredning

Bilaga KS 2018/80/1, skrivelse från Anitha Barrsäter

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, §  55

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt utöver tidigare beviljat belopp om 350 000 kronor, bevilja 100 000 kronor för år

2018, 100 000 kronor för år 2019 och 100 000 kronor för år 2020 som medfinan-

siering av Leaderprojektet Svartådalens Friluftsområde, att täckas inom kommun-

styrelsen ram.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

it; utöver tidigare beviljat belopp om 350 000 kronor, bevilja 100 000 kronor för år

2018,100 000 kronor för år 2019 och 100 000 kronor för år 2020 som medfinan-

siering av Leaderprojektet Svartådalens Friluftsområde, att täckas inom komm un-

styrelsens ram.

Utdrag

Svartådalens Bygdeutveckling

Ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande
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Dnr2018/367

Bokdut2017

Beredning

Bilaga KS  2018/44/1, årsredovisning 2017, Sala  kommun

Bilaga KS  2018/44/2, indikatorsammanställning 2017

Bilaga KS  2018/44/3, begäran om tilläggsanslag investeringar från  2017  till  2018

Bilaga KS  2018/44/4, nämndernas/kontorens internkontroliplaner  2017

Bilaga KS  2018/44/5, årsredovisning 2017  Salabostäder AB

Bilaga KS  2018/44/6, årsredovisning 2017Sala-Heby Energi AB

Bilaga KS  2018/44/7, årsredovisning Sala Silvergruva AB

Bilaga KS  2018/44/8, nämndernas beslutsprotokoll

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  56

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

a_tt fastställa tilläggsbudget för  2018  års investeringsbudget med  78.640000  kronor

i enlighet med Bilaga KS  2018/44/3,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

att godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna  2017.

BESLUT

Konmiunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,

a_tt godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

a_tt fastställa tilläggsbudget för  2018  års investeringsbudget med  78.640.000  kronor

i enlighet med Bilaga KS  2018/44/3,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt godkänna de av nämnderna/kmitoren upprättade interukontrollplanerna  2017.

Utdrag

ko mmunfullmäktige

W Utdragsbestyrka nde
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2016/844

Motion  om ett första  steg till ökat  bostadsbyggande  i  Sala kom-
mun

INLEDNING

Ulrika  Spårebo [S] inkom  med rubricerad motion den 20 juni 2016. Motionären fö-

reslår att kommunfullmäktige beslutar att komnmnstyrelsen får i uppdrag att an-

ordna ett bostadsseminarium där såväl lokala som regionala byggföretagare och bo—

stadsföretag, företagarna i kommunen, banker, mäklare, arkitekter och politiker de]-

tar för gemensamt diskutera hur bostadsbyggandet kan komma igång och öka i Sala

kommun.

Beredning

Bilaga KS 2018/46/1, motion  från Ulrika Spårebo [S]

Bilaga KS 2018/46/2, yttrande kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/46/3, yttrande konnnunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, § 59

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

samt att uppdra till kommunstyrelsen

LFC anordna en temakväll inför fastställande av bostadsförsörjningsprogrammet för

att inhämta ytterligare synpunkter kring bostadsbyggandeti kommunen och ge möj—

lighet att presentera tillgängliga områden för bebyggelse.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfulhnäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spå-

rebos (S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad

samt att uppdra till konn'ntmstyrelsen

a_tt anordna en temakväll inför fastställande av bostadsförsörjningsprogrammet för

att inhämta ytterligare synpunkter kring bostadsbyggandet i kommunen och ge

möjlighet att presentera tillgängliga områden för bebyggelse.

Utdragsbestyrkande

%
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-05

§  43  forts

Reservationer

Ulrika Spårebo (S), Per-Olov  Rapp [S], Camilla Runerås  [S], Anders  Dahlström(S) och

johanna  Ritvadotter [V) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Utdrag

kommun fullmäktige

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande

(ZZ-U W/



W

&  SALA
KOMMUN

544

Justerandes sign

[Åk]

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 18 (49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2016/1284

Motion  utred barnfattigdomen i Sala  kommun

INLEDNING

Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson [V] inkom den 310ktober 2016 med

rubricerad motion. Motionärerna föreslår att en utredning tillsätts för att kartlägga

barnfattigdomen  i Sala  kommun samt att utredningen kommer med konkreta för-

slag på hur kommunen kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer.

Beredning

Bilaga KS 2018/47/1, motion från Johanna Ritvadotter [V] och  Maria  Arvidsson (V)

Bilaga KS 2018/47/2, protokollsutdrag VON  §  25, 2017-03-23

Bilaga KS 2018/47/3, yttrande från Vård-och Omsorg

Bilaga KS 2018/47/4, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, § 60

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fulhnäktige beslutar

BE bifalla motionen

samt att uppdra  till  kommunstyrelsen

a_tt i enlighet med motionens intention ansvara för att i samverkan med övriga

nämnder genomföra den aktuella kartläggningen kring barn i ekonomiskt utsatt si-

tuation samt presentera ett förslag till åtgärdsplan för att underlätta dessa barns

vardag.

Johanna Ritvadotter (V] och Hanna Westman [S BÄ] yrkar bifall till ledningsutskot-

tets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen

samt att uppdra till kommunstyrelsen

a_tt i enlighet med motionens intention ansvara för att i samverkan med övriga

nämnder genomföra den aktuella kartläggningen kring barn i ekonomiskt utsatt si-

tuation samt presentera ett förslag till åtgärdsplan för att underlätta dessa barns

vardag.

Utdrag
kommu nfullmäkti ge

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2016/1481

545 Motion Dags  för ett nytt bostadsförsörjningsprogram

[NLEDNING

Ulrika  Spårebo [S] och Per-010v Rapp (S) inkom  den 12 december 2016 med rubri-

cerad motion. Motionärerna framför att det är dags att ta fram ett nytt bostadsför-

sörjningsprogram för att visa vad kommunens vill bostadspolitiskt.

Beredning

Bilaga  KS 2018/48/1, motion från  Ulrika  Spårebo (S] och Per-Olov  Rapp [S]

Bilaga  KS 2018/48/13, yttrande från komnulnstyrelsens förvaltning

Bilaga  KS 2018/48/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, §  61

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att komnnmstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt anse motionen besvarad.

Utdrag

kommun fullmäktige

Utdragsbestyrka nde
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2017/87

Motion  nu satsar vi på  landsbygden

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) inkom den 27 februari 2017 med rubricerad motion. Motionären

föreslår att kommonfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att på-

börja arbetet med ett lokalt landsbygdsprogram.

Beredning

Bilaga KS 2018/49/1, motion  från Ulrika Spårebo [S] och Per—Olov Rapp [5]

Bilaga KS 2018/49/2, yttrande från komimlnstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/49/3, yttrande konnnunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018—03-20, § 62

Yrkanden

Anders  Wigelsbo  (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

&  bifalla motionen.

Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  bifalla motionen.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

m
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2017/244—

Motion  underlätta byggnationer på landsbygden

INLEDNING

Viktor Kärvinge [S] inkom den 27 februari 2017 med rubricerad motion. Motion-

ären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen tar fram tydliga

riktlinjer som visar att alla förfrågningar om byggnationer inom plan för Sala stad

ska redovisas för politiken innan besked ges till den sökande.

Beredning

Bilaga KS 2018/50/1, motion från Viktor Kärvinge [5]

Bilaga KS 2018/50/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/50/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018—03-20, §  63

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

ag anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfulhn'aktige beslutar

Ltt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spå—

rebos [S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse motionen besvarad.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S], Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S] och

Johanna Ritvadotter [V) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos (S] yrkande.

Utdrag

ko mmu nfullm'akti ge

Utdra gsbestvrkande

iii
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04—05

Dnr  2017/334

Motion  överför  städningen i kommunens regi

INLEDNING

Ulrika  Spårebo (SJ inkom den 27 mars  2017  med  rubricerad  motion. Motionären fö-

reslår att kommunen säger upp samtliga entreprenadavtal om städning, samt

att städning och lokalvård successivt överförs till Sala kommun i egen regi vartefter

avtalen med entreprenörer löper ut.

Beredning

Bilaga KS  2018/51/1, motion från Ulrika Spårebo [8]

Bilaga KS  2018/51/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/51/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018—03-20, §  64

Yrkanden

Anders Wigelsbo (CJ yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

_a_t_t avslå motionen.

Ulrika Spårebo [S) och Johanna Ritvadotter [V] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfulhnäktige beslutar

&  bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spå-

rebos [SJ yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns.

Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja, den som biträder Ulrika Spå-

rebos [S) yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 7 ja-röster: (Anders Wigelsbo  [C], Carola Gunnarsson  [C],

Christer Eriksson  [C], Peter Molin  [M],  Michael PB Johansson [M], Hanna Westman

[SBA],Magnus Edman  [SD] och  6  nej-röster: Ulrika Spärebo  [S], Per-Olov Rapp [S],

Camilla Runeräs  [8], Anders Dahlström  [5], Jan Babar  [MP], Johanna Ritvadotter  [V].

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt avslå motionen.

Reservationer

Ulrika Spårebo  (S), Per-Olov Rapp (S], Camilla Runeräs [8], Anders Dahlström  [5],

Johanna Ritvadotter [V] reserverar sig till förmån för Ulrika Spärebos [S) yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

W Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2017/707

Motion om att  göra  Sala till en Fairtrade  City

INLEDNING

johanna Ritvadotter (V] och Maria Arvidsson [V) inkom den 29 maj 2017 med rubri—

cerad motion. Motionärerna yrkar att en utredning genomförs om kommunens för-

utsättningar att bli Fairtrade City-diplomerade så att Sala därmed kan utnämnas

Fairtrade City.

Beredning

Bilaga KS 2018/52/1, motion från Johanna Ritvadotter [V] och Maria Arvidsson [V]

Bilaga KS 2018/52/2, yttrande frän kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/5 2/3, yttrande konmuinstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018—03-20, §  65

Yrkanden
Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt avslå motionen.

Johanna Ritvadotter [V] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på johanna Ritva-

dotters [V) yrkande och finner iedningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt avslå motionen.

Reservation

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

Utdrag

kommun fullmäktige

Utdragsbestyrkande

w;
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KOMMUNSTYRELSEN

Sa mmanträdesda turn

2018-04—05

Dnr 2017/531

Motion  om statens närvaro  i  Sala

INLEDNING

Viktor Kärvinge (S] inkom  den 24  april  2017 med  rubricerad  motion. Motionären fö-

reslär att kommunfullmäktige beslutar att komnnmstyrelsens får  i  uppdrag att

verka  för att kontakter tas för kommunens räkning där Sala kommun visar intresse

för att kunna ta delav den omlokalisering som sker av statliga myndigheter.

Beredning

Bilaga KS 2018/53/1, motion från Viktor Kärvinge [S)

Bilaga KS 2018/53/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/53/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, § 66

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

&  anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo (S] yrkar

att komimlnstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spä-

rebos (S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Komnninstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag anse motionen besvarad.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S], Per-Olov Rapp (S], Camilla Runerås [S],Anders Dahlström [S],reserverar

sig till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04—05

Dnr 2017/575

Motion om utomhusgym  i  Sala

INLEDNING

Amanda  Lindblad  [S] inkom  den 5 maj 2017 med rubricerad  motion.  Motionären fö—

reslär att kommunstyrelsen får  i  uppdrag att se över  lämpliga  platser i kommunen

där utomhusgym kan uppföras. En kostnadskalkyl tas fram på lämpliga redskap att

använda som presenteras skyndsamt till kommunstyrelsen.

Beredning

Bilaga KS 2018/54/1, motion  från Amanda Lindblad [8]

Bilaga KS 2018/54/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/54/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, § 67

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Utdrag

kommun fullmäktige

Utdragsbestyrkande

W
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdetum

2018-04-05

Dnr2017/714

Motion om att alla Sala kommuns skolor ska ha  könsneutrala  toa-

letter

[NLEDNING

Eva Stenberg [S] inkom den 29 maj 2017  med rubricerad motion. Motionären före-

slår att kommunstyrelsens får i uppdrag att verka för att alla toaletter inom skolans

verksamheter ska vara könsneutrala.

Beredning

Bilaga KS  2018/55/1, motion från Eva Stenberg [5]

Bilaga KS 201  8  /  55 /2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/55/3, yttrande komnninstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  68

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

ag anse motionen besvarad.

Camilla Runerås (S] yrkar

att komnmnstyrelsen hemställer att kommunfnllm'aktige beslutar

att bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Camilla Ru—

nerås (S] yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt anse motionen besvarad.

Utdrag

kommun fullmäktige

Utdragsbestyrkande

lt
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2017/801

Motion om att inventera skollokalerna  i Sala  kommun

INLEDNING

Emilia [01155011 [S] och Ann-Kristin Lindgren [S] inkom den 19  juni  2017 med rubri-

cerad motion. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunsty-

relsen fär i uppdrag att en inventering av klassrum och lärarnas arbetsrum genom-

förs pä samtliga av Sala kommuns skolor samt att en åtgärdsplan tas fram i samband

med inventeringen.

Beredning

Bilaga KS 2018/56/1, motion från Emilia Jonsson [S) och Ann-Kristin Lindgren (5)

Bilaga KS 2018/56/2, yttrande från komnmnstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/56/3, protokollsutdrag SKN  §  66, 2017-09-20

Bilaga KS 2018/56/4, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018—03-20, § 69

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Anders Dahlström [S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

it: bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Anders Dahl-

ströms [S] yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns.

Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja, den som biträder Anders Dahl-

ströms [S] yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges  6  ja-röster: (Anders Wigelsbo [C], Carola Gunnarsson [C],

Christer Eriksson [C], Peter Molin [M], Michael PB Johansson [M], Hanna Westman

[SBA], 6  nej-röster: Ulrika Spårebo [S], Per—Olov Rapp [S], Camilla Runerås [S], An-

ders Dahlström [S], jan Babar [MP], johanna Ritvadotter [V].

Magnus Edman [SD] avstår. Ordförande fäller utslagsröst.

BESLUT

Komnmnstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt anse motionen besvarad.

Reservationer

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

reserverar sig till förmån för Ulrika Spärebos [S] yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

fl  2 Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2017/804

Motion om att införa Skönsmomodellen i Sala kommuns hem-

tjänst — valfrihet på  riktigt

INLEDNING

Ulrika Spårebo [S] inkom den 19 juni  2017  med rubricerad motion. Motionären yr-

kar att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa Skönsmomodellen i hemtjänsten.

Beredning

Bilaga KS  2018/57/1, motion från Ulrika Spårebo (S)

Bilaga KS  2018/57/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/57/3, protokollsutdrag VON § 84, 2017-11-23

Bilaga KS  2018/57/4, yttrande komnninstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018—03-20, §  70

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Camilla Rnnerås [S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Camilla Ru-

neräs [S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsprOposition godkänns.

Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja, den som biträder Camilla Ru-

neräs (S] yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges  7  ja-röster: [Anders Wigelsbo  [C], Carola Gunnarsson  [C],

Christer Eriksson  [C], Peter  Molin  [M], Michael PB johansson  [M],  Hanna Westman

[SBA], Magnus Edman  [SD]) och 6 nej-röster: (Ulrika Spårebo  [S], Per-Olov Rapp [S],

Camilla Runerås  [S], Anders Dahlström  [5], jan Babar  [MP], johanna Ritvadotter [VD.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt anse motionen besvarad.

Reservationer

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

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

 

Utdrag

kommun fullmäktige

ll Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2017/821

Motion  om att byta ut ordet  medborgare  mot invånare

INLEDNING

Johanna Ritvadotte1‘[V] och Maria Arvidsson [V) inkom den 28 augusti 2017 med

rubricerad motion. Motionärerna yrkar att kommunfullmåktige beslutar att Sala

kommun byter ut ordet medborgare mot invånare i adekvata begrepp.

Beredning

Bilaga KS 2018/58/1, motion från johanna Ritvadotter [V] och Maria Arvidsson (V)

Bilaga KS 2018/58/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/58/4, yttrande komnnmstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, § 71

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmåktige beslutar

ag avslå motionen.

]ohanna Ritvadotter [V] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmåktige beslutar

att bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningSutskottets förslag och på Johanna Ritva-

dotters (V) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt avslå motionen.

Reservation

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

Utdrag

kommu nfullmåkti ge

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2017/1069

Motion  Agera  mot  hyvling

INLEDNING

Johanna Ritvadotter [V] inkom  den 28 augusti 2017 med rubricerad motion. Motion-

ären yrkar att Sala  kommun  vid framtida tjänstenpphandlingar ställer krav på att

personalen ska erbjudas heltidsanställningar och att Sala  kommun  vid fortsatta

tjänsteupphandlingar ska kräva verksamhetsövergång där det är  möjligt  och till-

lämpbart.

Beredning

Bilaga KS 2018/59/1, motion från Johanna Ritvadotter [V]

Bilaga KS 2018/59/2, yttrande från komiminstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/59/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, §  72

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till iedningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Johanna Ritvadotter [V] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Johanna Ritva-

dotters [V] yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäkti ge beslutar

a_t_t anse motionen besvarad.

Reservation

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

Utdrag

kommunfullmäktige

Utd ragsbestvrkandelil
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2017/1081

Motion  demokrati  på klarspråk

INLEDNING

Erik Åberg [MP] och Ingela Kilholm  Lindström  (M P] inkom den 28 augusti  2017

med rubricerad motion. Motionärerna yrkar att Sala kommun utreder möjlighet-

erna att börja arbeta med klarspråk.

Beredning

Bilaga KS  2018/60/1, motion från Erik Åberg [MP] och lngela Kilholm Lindström

(MP)
Bilaga KS  2018/60/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/60/4, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018—03-20, §  73

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfuilmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

kommun fullmäktige

W Utdragsbestvrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Samma nträ desdatu rn

2018-04—05

Dnr 2017/1306

Motion  anställ en jämställdhetstrateg

INLEDNING

Sarah Svensson (Fl) inkom  den 28 augusti 2017 med rubricerad motion. Motionären

yrkar att Sala kommun anställer en jämställdhetstrateg som kan vara drivande i ar-

betet med att göra Sala kommun till en  jämställd  kommun.

Beredning

Bilaga KS 2018/61/1, motion från Sarah Svensson  [Fl]

Bilaga KS 2018/61/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/61/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018—03-20, § 74

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att komnmnstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Johanna Ritvadotter [V] och Jan Babar [MP] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Johanna Ritva-

dotters [V] yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Reservation

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

Utdrag

ko mmunfullmäktige

Utdragsbestvrka ndeW/
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04—05

Dnr 2017/1319

§ 59 Motion dags  att ta kommunfullmäktige, nämnder och styrelsesam-

manträden till nästa nivå inom digitaliseringen

[NLEDNING

Ulrika Spårebo (S) inkom den 30 oktober 2017 med rubricerad motion. Motionären

yrkar att kommunstyrelsen inför en lT-lösning i form av en app som effektiviserar

och gör det enklare vid sammanträden.

Beredning

Bilaga KS 2018/62/1, motion  från Ulrika Spärebo (8)

Bilaga KS 2018/62/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/62/3, yttrande konnnunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018-03—20, § 75

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

gm bifalla motionen,

samt att uppdra till kommunstyrelsen

a_tt initiera en förstudie i syfte att ta fram beslutsunderlag för att ta fram en IT—lös-

ning för enklare och effektivare sammanträden.

Hanna Westman [SBA], Ulrika  Spårebo [S], johanna Ritvadotter [V] och Jan Babar

(MP) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

gt bifalla motionen,

samt att uppdra till komnnmstyrelsen

& initiera en förstudie i syfte att ta fram beslutsunderlag för att ta fram en IT-lös-

ning för enklare och effektivare sammanträden.

Utdrag

kommun fullmäktige

Justera des sign Utdragsbeswrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018—04-05

Dnr 2016/682

Motion  om att öka transparensen i Sala kommunfullmäktige — gör

motionerna tillgängliga för allmänheten via ett register på kom-

munens hemsida

[NLEDNING

Magnus Edman [SD] inkom den 30 maj 2016 med rubricerad motion. Motionären

yrkar att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade

motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Sala kommuns hemsida, att mot-

ionerna görs tillgängliga för nedladdning, att register över motionerna finns på Sala

kommuns hemsida.

Beredning

Bilaga KS 2018/77/1, motion från Magnus Edman  (SD)

Bilaga KS 2018/77/22, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2018/77/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018-03-20, § ’76

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Magnus Edman  [SD) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Utdrag
ko muumfullmäktige

Utdragsbestyrkande

'li
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2016/1362

§  61 Motion om att införa närvaro—och yttranderätt för  motionär  vid

beredning av  motioner  i  nämnder

[NLEDNING

Magnus  Edman [SD] inkom den 12 december  2016  med rubricerad motion. Motion-

ären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att närvaro-och yttranderätt ska garant-

eras  minst  en aktuell  motionär  vid beredning av en motion i  kommunens  nämnder

samt att närvaro-och yttranderätt ska garanteras  minst  en aktuell  motionär  vid be-

redning av en motion i kommunstyrelsen.

Beredning

Bilaga KS  2018/78/1, motion från Magnus Edman  [SD]

Bilaga KS  2018/78/2, protokollsutdrag SKN  §  16, 2017-02-15

Bilaga KS  2018/78/3, protokollsutdrag BMN § 17, 2017—03-21

Bilaga KS  2018/78/4, protokollsutdrag KFN  §  41, 2017—03-23

Bilaga KS  2018/78/5, yttrande från kultur-och fritid

Bilaga KS  2018/78/6, yttrande från ordförande VON

Bilaga KS  2018/78/7, protokollsutdrag VON  §  8, 2018-01-18

bilaga KS  2018/78/8, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  77

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kmnmunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Magnus Edman [SD] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Magnus Ed-

mans (SD) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt avslå motionen.

Reservation

Magnus Edman  [SD] reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Magyar; sign Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2017/635

Medborgarförslag om deltagande  i  nämndernas överlägganden
kring medborgarförslag

INLEDNING

Lars Öberg inkom den 29 maj 2017  med ett medborgarförslag om deltagande i

nämndernas överlägganden kring ett medborgarförslag.

Beredning

Bilaga KS  2018/63/1, medborgarförslag från Lars Öberg

Bilaga KS  2018/63/2,  yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/63/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, § 78

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

BESLUT

Komnmnstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag

kommu n fullmäktige

Utdragsbestvrkande

lll
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2017/831

§  63 Medbor arförsla om minnes lats för Bror—Erik  Anderssong g P

INLEDNING

Lars-Erik Hjelte  inkom  den 28 augusti  2017  med ett medborgarförslag om en min-

nesplats för Bror-Erik  Andersson.

Beredning

Bilaga KS  2018/64/1, medborgarförslag från Lars-Erik Hjelte

Bilaga KS  2018/64/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/64/3, yttrande konnnunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, § 79

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Utdrag

kommun fullmä ktige

Utdragsbestyrka ndeJustera )des sign

l
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04—05

Dnr  2017/932

Medborgarförslag om återvinning av rivningsmaterial

INLEDNING

Lars  M  Johnson inkom den 28 augusti  2017  med ett medborgarförslag. Förslagsstäl-

laren anser att Sala kommun ska kräva av den som inom kommunen avser att riva

en fastighet, för att få rivningstillstånd, ska förbinda sig att tillvarata allt rivnings-

material för återvinning.

Beredning

Bilaga KS  2018/65/1, medborgarförslag från Lars  M  Johnson

Bilaga KS  2018/65/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/65/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  80

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att komimmstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

Ltt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Ä  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommun fullmäktige

Utdragsbestyrka  nde
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 39 :49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2017/1164

Medborgarförslag om att  utveckla  promenadstråket runt dam—

marna för hela året

INLEDNIN  G
Stig Sandin inkom den 30 oktober 2017 med ett medborgarförslag. Förslagsställa-

ren anser att promenadstråket runt dammen i nuvarande skick är undermåligt. För-

slagsställaren anser att det behövs belysning, breddning och förstärkning samt plog-

ning och sandning vintertid.

Beredning

Bilaga KS  2018/66/1, medborgarförslag från Stig Sandin

Bilaga KS  2018/66/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/66/3, yttrande komnnmstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03—20, §  81

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

komnnl nfullmäkti ge

Utdragsbestvrkande

W
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KOMMUNSTYRELSEN

Samma  nträdesdatum

2018-04-05

Dnr2017/1293

MedborganördagangåendekonnnunensnMHtetaulndratHl

entbevanadenbnnogmkarnångådden

INLEDNING

Birgitta  Nordmark inkom den 30  oktober 2017  med ett medborgarförslag. Förslags-

ställaren  anser  att den biologiska mångfalden är hotad av igenväxning och ett inten-

sivt jordbruk.

Beredning

Bilaga KS  2018/67/1, medborgarförslag från Birgitta Nordmark

Bilaga KS  2018/67/2, yttrande från konnnunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/67/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, § 82

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

j  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommun fullmäktige

Utdragsbestvrkande

lll
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2017/1307

Medborgarförslag om att åtgärda den de] av Pråmån som passerar

holmen vid Forselles byst

[NLEDNING

Lasse Ohlsson inkom den 30 oktober  2017  med ett medborgarförslag. Förslagsställ-

aren föreslår att något görs åt den del av Pråmån som passerar holmen med Forsell—

les byst.

Beredning

Bilaga KS  2018/68/1, medborgarförslag från Lasse Ohlsson

Bilaga KS  2018/68/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/68/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20,  § 83

Yrkanden

Anders  Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

komniunfullmäktige

Utd ragsbestyrka nde
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KOMMUNSTYRELSEN

Sa mma nträdesdatu rn

2018-04-05

Dnr  2017/1308

Medborgarförslag om att beställa en provtagning vid avloppsre—

ningsverkets utsläppställe i Sagån för att undersöka mängden lå-

kemedelsrester

INLEDNING

Lasse Ohlsson inkom den 30 oktober  2017  med ett medborgarförslag. Förslagsståll-

aren föreslår att Sala kommun beställer en provtagning vid avloppsreningsverkets

utsläppstålle i Sagån, där syftet ska var att undersöka hur mycket läkemedelsrester

som passerar reningsverket.

Beredning

Bilaga KS  2018/69/1, medborgarförslag från Lasse Ohlsson

Bilaga KS  2018/69/3, bilaga från Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universi-

tet

Bilaga KS  2018/69/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/69/4, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, å  84

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun—

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Komnninstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

ko mmu nfullm'akti ge

Utdragsbestvrkande

lll-
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2017/1467

Medborgarförslag om att förbättra promenadstråket runt dam-
men i stadsparken

INLEDNING

Pierre lnelöv inkom den 26 februari  2018  med ett medborgarförslag. Förslagsställa-

ren anser att ett bättre dräneringssystem behövs samt en utredning om det går att

ordna bättre belysning vid promenadstråket i stadsparken.

Beredning

Bilaga KS  2018/70/1, medborgarförslag från Pierre lnelöv

Bilaga KS  2018/70/2, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2018—03-20, §  85

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till iedningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmaktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kom in u n fullmäktige

Utdragsbestyrkande

W
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 44 :49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sa mmanträ desdetum

2018-04-05

Dnr  2018/59

Medborgarförslag om bättre belysning runt hela gång-och löpar-

spåret vid dammarna  i  Stadsparken

INLEDNING

Johan Pettersson inkom den 26 februari  2018  med ett medborgarförslag. Förslags—

stallaren föreslår att gång-och löparspåret runt dammarna får belysning hela vägen

runt.

Beredning

Bilaga KS  2018/71/1, medborgarförslag från Johan Pettersson

Bilaga KS  2018/71/2, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  86

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Ulrika Spårebo (S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medborgarförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spå-

rebos [S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT

Kommtmstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

Reservationer

Ulrika Spårebo  [S], Per—Olov Rapp (S), Camilla Runerås  [S], Anders  Dahlström [S], reserverar

sig till förmån för Ulrika Spårebos [S] yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

W
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2018/363

Redovisning av  motioner  som ej behandlats  inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap 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

hos kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från

vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen göra

denna redovisning vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS  2018/72/1, redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år

Ledningsutskottets beslut  2018-03—20, §  87

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att komnumstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommun fullmäktige

Utdragsbestyrkande

.fi/lb
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (49)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2018/364

Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats  inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, S  kap 33 å, ska medborgarförslag beredas så, att kommun-

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning

inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid bered-

ningen anmälas hos kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då av-

skriva medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsord-

ning ska kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges sammanträden i

april och oktober.

Beredning

Bilaga KS  2018/73/1, redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett

år

Ledningsutskottets beslut  2018—03-20, §  88

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfnllmäktige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka nde

W
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr  2018/362

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medbor-

garförslag

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade, 29 januari  2009, §  10, att bifalla motionen om redo-

visning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionären fö-

reslog att kommunfullmäktige ska få en redovisning av de motioner och medborgar-
förslag som bifallits men ännu inte verkställts.

Beredning

Bilaga KS  2018/74/1, missiv

Bilaga KS  2018/74/2, redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag

Ledningsutskottets beslut  2018-03-20, §  89

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

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

äg godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Konnnunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

komm u n fullmäktige

Utdragsbestyrkande

W
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-05

Dnr 2018/20

§ 74 Anmälnin särende — ansökan om arbetsresor med färdt'änstg l
gällande 770405 SB

Beredning

Bilaga KS 2018/82/1, anmälningsärende

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

LU: lägga anmälningsärendet till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

&  lägga anmälningsärendet till handlingarna.

Justeraryn , Utdragsbeswrkande

%? M,
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-05

§ 75 Ärenden  avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsntskottet den 20 mars 2018 fattat beslut

på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbesluti

enlighet med Bilaga KS 2018/79/1.
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