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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(20)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06—07

Anders  Wigelsbo  [C], ordförande

Carola Gunnarsson [C]

Gustaf Eriksson (C]

Michael PB johansson (M]

Hanna Westman (S BA), vice  ordförande

Ulrika Spärebo [S], andre vice ordförande, ej§ 100 på grund avjäv

Camilla Runerås [S]

Anders Dahlström (Sj, ej §  100 på grund av jäv

Ingela Kilholm Lindström [MP]

Johanna Ritvadotter (V]

Magnus Edman [SD)

Tomas Bergling (M] ersätter Peter Molin (M], ej § 100 på grund avjäv

Magnus Nordlund (Sj ersätter Ulrika Spårebo [S) § 100 på grund av jäv

Marie Berglind  (FI) ersätter Anders Dahlström (Sj § 100 på grund av jäv

RalfTräskman  (SBA) ersätter Tomas Bergling (M] §  100 på grund av jäv

Christer Eriksson [C] t om kl.14.10

Lars Alderfors [L]

Sickan Palm (KD)

Tomas Bergling [M]

RalfTräsknian [SBA]

Bo Kihlström (S) t 0m kl.14.45

Magnus Nordlund [S)

Alaittin Temur [S]

Marie  Berglind  (Fl)

Ragge jagero [SD]

Louise Eriksson [SD]

Tommy jansson, räddningschef

Rickert Olzon, beredskapssamordnare

Christofer Olzon, mätningstekniker

jane Allansson, utredare

Denise Norström, regionstyrelsens ordförande

Anders Åhlund, regiondirektör

Anne-Marie Svensson, hälso-och sjukvårdsdirektör

Maria Linder, regional utvecklingsdirektör

jenny Nolhage, kommunchef

Malin Seildén Wahlman, konununsekreterare

Utdragsbestvrka nde



W SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 3 (201
) KOMMUNSTYRELSEN66 SALA

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-06-07

lnnehallsförteckning
588 Ordningsfråga 4

589 Information med anledning av pågående skogsbränder  i  Sala kommun 5

§ 90 Besök från Region Västmanland  — presentation av regionens uppdrag samt dialog om samverkan i

gemensamma fragors

 

&  91 Gemensam handlingsplan, civilsamhället i Sala och Salakommun  .............

 

§92 Slutredovisning huvudstudie Gamla Hyttan, Sala kommun ............................................................................... 8

§93 Sala kommuns medlemskap i Film Capital Stockholm 9

5 94 Förslag till ny sotningstaxa 2018 10

§  95 Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll 2018 11

§ 96 Ansökan från Radio Sala om bidrag till mobil inspelnings—och sändarutrustning 12

§ 97 Medfinansieringsavtal gällande vägplan för planerad gång-och cykelväg mellan Kumla kyrkby fl Ransta....... 13

         §98 Budgetdirektiv
   

& 99 Planuppdrag avseende översyn av detaljplan för Kristina 4:1, 4:2 samt del av Silvergruvan 1:4 och 1:5 15

§ 100 Fastställande av Sala kommuns kontokredit 16

§ 101 Kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön som had—och fiskeSJo 17

§ 102 Ansökan om bidrag för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala 2018 18

§ 103 Justering av datum för kommunstyrelsens sammantraden 19

&  104 Ärenden avgjorda med stöd av delegation20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4  (20)

.  '  SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMU N Sammanträdesdatum

2018-06-07

 

§  88 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande  ärenden kompletteras  dagens föredragningslista

'  Information med anledning av pågående skogsbränder i Sala kommun

.  Justering av datum för kommunstyrelsens sammanträden

samt,

a_tt följande ärende lyfts ur dagens föredragningslista

' Punkt 13, Energi-och klimatstrategi Sala kommun mot  2030

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

cw te



%? SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20'
) KOMMUNSTYRELSEN66 SALA

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-06-07

§  89 Information  med anledning av pågående skogsbränder i Sala kom-
mun

INLEDNING
Kommuncheflenny Nolhage, räddningschef Tommy Jansson, beredskapssamord-

nare Rickert Olzon samt mätningstekniker Christofer Olzon informerar om aktuellt

läge med anledning av pågående skogsbränder i Sala kommun.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

LFC lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Q/M lh
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL E- (20)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06—07

Besök från  Region Västmanland  -— presentation av regionens upp—
drag samt  dialog om samverkan i gemensamma frågor

INLEDNING

Från den 1 januari 2017 har Region Västmanland ansvar för länets utveckling av

hälso—och sjukvård, tandvård, kultur, näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektiv-

trafik, kompetensförsörjning och turism. Det har bildats en strategisk regional be-

redning där politiker från länets kommuner, tillsammans med politiker i regionen

bereder viktiga saniverkansfrågor.

Beredning

Denise Norström, regionstyrelsens ordförande, Anders Åhlund, regiondirektör,

Anne-Marie Svensson, hälso-och sjukvårdsdirektör, Maria Linder, regional utveckl-

ingsdirektör presenterar regionens uppdrag.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdragshestyrkande

M‘s



HM

'96 SALA
KOMMUN

§91

Justerandes  sign

cw

SAM  MANTRÄDESP ROTO KOLL 7 (201

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Dnr  2018/914

Gemensam  handlingsplan, civilsamhälleti Sala och Salakommun

INLEDNING

Kommunstyrelsen har fåtti uppdrag från Kommunfullmäktige, 2018-02-26, §  8, att

ta fram och sedan anta en handlingsplan för samverkan mellan Sala kommun och ci-

vilsamhället i Sala.

Representanter för civilsamhället i Sala har tillsammans med representanter för Sala

kommun arbetat fram ett förslag till handlingsplan via dialogmöten och en parts-

sammansatt arbetsgrupp.

Beredning

Bilaga KS  2018/126/1, missiv

Bilaga KS  2018/126/2, gemensam handlingsplan, civilsamhälleti Sala och Sala kom-

lTlllI'l

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för Sala kommuns räkning, anta handlingsplan för samverkan mellan Sala kom-

mun och civilsamhället i Sala, i enlighet med Bilaga KS  2018/126/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt för Sala kommuns räkning ,  anta handlingsplan för samverkan mellan Sala kom-

mun och civilsamhället i Sala, i enlighet med Bilaga KS  2018/126/2.

Utdrag

kontorschefer

Utdragsbestvrkande

Mix



W

&  SALA
KOMMUN

§92

Justerandes  sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 3 (2°)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträ desdatum

2018-06-07

Dnr 2013/93

Slutredovisning huvudstudie Gamla Hyttan, Sala  kommun

INLEDNING

Sala kommun har agerat huvudman för genomförandet av en huvudstudie av det

föroreningsskadade området Gamla Hyttan. Huvudstudien har påvisat ett  behov  av

att vidta åtgärder för att minska riskerna för människors hälsa och för miljön. Ett åt-

gärdsförslag har tagits fram som det bästa åtgärdsalternativet för området.

Beredning

Bilaga KS 2018/107/1, missiv

Bilaga KS 2018/107/2, slutredovisning huvudstudie Gamla Hyttan, Sala kommun

Bilaga KS 2018/107/3, ansökan om bidrag till förberedelser av efterbehandlingsåt-

gård

Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, §  117

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen om resultaten från huvudstudien till handlingarna, samt

att till Länsstyrelsen i Västmanland lämna in ansökan enligt Bilaga KS 2018/107/3,

om statsbidrag för genomförandet av de åtgärder som huvudstudien förordar, där-

med åtar sig Sala kommun huvudmannaskapet för genomförandet om medel bevil-

Jas.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen om resultaten från huvudstudien till handlingarna, samt

att till Länsstyrelsen i Västmanland lämna in ansökan enligt Bilaga KS 2018/107/3,

om statsbidrag för genomförandet av de åtgärder som huvudstudien förordar, där-

med åtar sig Sala kommun huvudmannaskapet för genomförandet om medel bevil—

jas.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret,

Jenny Sivars

Utdragsbestvrka nde

Ni
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9W]

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdaium

2018-06-07

Dnr  2018/880

Sala kommuns medlemskap i  Film Capital Stockholm

INLEDNING

Sala kommun är sedan tidigare medlem  i  Film Capital Stockholm [tidigare Filmreg-

ion Stockholm Mälardalen]. Det har fört med sig många fördelar för Sala som desti-

nation. Som inspelningsplats för tv-serien Jordskott innebar det drygt 10 miljoner

kronor till Sala i form av logi, mat, handel och kringkostnader för inspelningen. Anta-

let gästnätter i Sala ökade med 40% före, under och efter inspelningen av jordskott

säsong 1.

Beredning

Bilaga KS  2018/100/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  2018-05-15, § 126

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommun ansöker om fortsatt medlemskap i Film Capital Stockholm under

2018, samt

_a_t_t anvisa  90.400  kronor för medlemskapet, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommun ansöker om fortsatt medlemskap 1 Film Capital Stockholm under

2018, samt

a_tt anvisa  90.400  kronor för medlemskapet, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

näringsiivskontoret, Carina Eriksson

ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrka nde

M
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(20)

KOMM U NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Dnr 2018/576

Förslag till ny sotningstaxa 2018

INLEDNING

Sotningsindex för 2018 är fastställt till 1,98% för den kommun, som i likhet med

Sala, fastställde 2018 års taxa från och med den 1 juni 2017. Förslaget är att den nya

taxan gäller från och med den 1 juni 2018. Om taxan införs senare måste omräkning

ske med högre index.

Beredning

Bilaga KS 2018/103/1, missiv

Bilaga KS 2018/103/2, sotningstaxa Sala kommun

Bilaga KS 2018/103/3, sotningsindex

Ledningsutskottets beslut 2018—05-15, §  128

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

attanta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS 2018/103/2, med en timer-

sättning av 459 kronor, att gälla från och med den 1 juni 2018, samt

a_tt den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga KS 2018/103/2, med en timer-
sättning av 459 kronor, att gälla från och med den 1 juni 2018, samt

a_tt den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

skorstensfejarmästaren

kom munjuristen

registrator

Utdragsbestyrkande

lh
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11120)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06—07

Dnr2018/577

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll 2018

INLEDNING

Sotningsindex för 2018 är fastställt till 1,98% för den kommun, som  i  likhet med

Sala, fastställde 2018 års taxa från och med den 1 juni 2017. Förslaget är att den nya

taxan gäller från och med den 1 juni 2018. Om taxan införs senare mäste omräkning

ske med högre index.

Beredning

Bilaga KS 2018/104/1, missiv

Bilaga KS 2018/104/2, taxa för brandskyddskontroll Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 128

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

&anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS

2018  /  104  /  2, med en timersättning av 723 kronor, att gälla från och med den 1 juni

2018, samt

a_tt den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS

2018/104/2, med en timersättning av 723 kronor, att gälla från och med den 1 juni

2018, samt

a_tt den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

skorstensfejarmästaren

kommunju risten

registrator

Utdragsbestyrkande

lh
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Justerandes sig

SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 12 (ao)

KOMMUNSTYRELSEN

Sa mmanträdesdatum

2018-06-07

Dnr 2018/791

Ansökan från  Radio  Sala om bidrag till  mobil  inspelnings—och
sändarutrustning

INLEDNING

Radio Sala har  inkommit  med en ansökan där man ansöker om ett bidrag om 25.000

kronor för en  mobil  inspelnings-och sändarutrustning.

Beredning

Bilaga KS 2018/105/1, brev/ansökan från Radio Sala

Bilaga KS 2018/105/2, ansökan

Bilaga KS 2018/105/3, budget-och verksamhetsplan Radio Sala

Bilaga KS 2018/105/4, protokoll från Radios Sala, konstituerande möte

2018—03-16

Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, §  130

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 25.000 kronor till Sala Närradio för mobil inspelnings-och sändningsut-

rustning, att anslås ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 25.000 kronor till Sala Närradio för mobil inspelnings-och sändningsut-

rustning, att anslås ur eget kapital.

Utdrag

Radio Sala

ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande

lm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(20)
KOMMUNSTYRELSEN

Samma  nträdesdatum

2018-06-07

Dnr  2018/662

Medfinansieringsavtal gällande vägplan för planerad gäng-och cy—
kelväg mellan Kumla kyrkby — Ransta

INLEDNING

Sala kommun och Region Västmanland planerar att anlägga en gång-och cykelväg

mellan orterna Kumla  kyrkby — Ransta. Trafikverket är byggherre i detta projekt

medan Sala kommun och Region Västmanland är medfinansiärer. Sala kommun och

Region Västmanland går in med 50% vardera av kostnaderna för gäng-och cykelvä-

gen.

Beredning

Bilaga KS  2018/115/1, missiv

Bilaga KS  2018/115/2, medfinansieringsavtal  — gång-och cykelväg Kumla kyrkby —
Ransta, väg 723 i Sala kommun

Ledningsutskottets beslut  2018-05-15, §  132

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att komlmmstyrelsen beslutar

att godkänna finansieringsavtal gäng och cykelväg Kumla kyrkby *  Ransta, väg 723 i

Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS  2018/115/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna finansieringsavtal gång och cykelväg Kumla kyrkby — Ransta, väg 723  i

Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS  2018/115/2.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret, Anders Almroth

Region Västmanland

Utdragsbestvrkande

lim
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 14 (2m

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Dnr 2018/859

Budgetdirektiv

INLEDNING

Förslag till budgetdirektiv för det fortsatta budgetarbetet.

Beredning

Bilaga KS 2018/116/1, beräkningar strategiskt inspel ekonomi 2019-2021

Bilaga KS 2018/116/2, Socialdemokraternas beräkningar strategiskt inSpel 2019-

2021

Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 135

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa budgetdirektiv i enlighet med Bilaga KS 2018/116/1.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv i enlighet med Bilaga

KS 2018/116/2.

Carola Gunnarsson [C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos

[S] yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande propositionsordning 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],

Gustaf Eriksson [C], Tomas Bergling [M], Michael  P  B Johansson [M], Hanna West-

man [SBÄ], Magnus Edman [SD] och 6 nej-röster: Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp

[S], Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S], Ingela Killiolm Lindström [MP],
Johanna Ritvadotter  [W].

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa budgetdirektivi enlighet med Bilaga KS 2018/116/1.

Reservationer

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

Ingela Kilholm Lindström [MP], johanna Ritvadotter [V) reserverar sig till förmån

för Ulrika Spårebos (S] yrkande.

Utdrag

ekonomikonto ret

Utdragsbestyrkande

MÅ
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Dnr 2018/862

Planuppdrag avseende översyn av detaljplan för Kristina 4:1, 4:2
samt del av Silvergruvan  1:4— och 1:5

INLEDNING

Den sedan 2005 gällande detaljplanen för Mäns Ols, avseende fastigheterna Kristina

4:1 och 4:12 samt del av Silvergruvan 1:4 och 1:5, innehåller en begränsning i bygg-

rätten, vilken försvårar möjligheten att hitta ytterligare mark som är lämplig att be-

bygga.

Beredning

Bilaga KS 2018/118/1, missiv

Ledningsutskottets beslut 2018-05-15, § 137

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till plan-och utvecklingsenheten att genomföra en översyn av detaljplan

för fastigheterna Kristina 4:1, 4:2 samt del av Silvergruvan 1:4 och 1:5, i syfte att

möjliggöra avyttring av lämplig tomtmark för byggande av permanentbostäder,
samt

a_tt i avvaktan på att arbetet med översyn av detaljplanen fullbordas, medge byggrätt

motsvarande befintliga byggnader inom planområdet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till plan-och utvecklingsenheten att genomföra en översyn av detaljplan

för fastigheterna Kristina 4:1, 4:2 samt del av Silvergruvan 1:4 och 1:5, i syfte att

möjliggöra avyttring av lämplig tomtmark för byggande av permanentbostäder,

samt

a_tt i avvaktan på att arbetet med översyn av detaljplanen fullbordas, medge byggrätt

motsvarande befintliga byggnader inom planområdet.

Utdrag

planvoch utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 16 om

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Dnr 2018/919

Fastställande av Sala kommuns kontokredit

INLEDNING

Sala kommun har nyligen upphandlat banktjänster. Upphandlingen innebär att kom-

munens avslutar alla engagemang i  Nordea till förmån för Sala Sparbank. Kontokre—

diten ska kopplas till ett nytt konto i Sala Sparbank och ett formellt beslut måste

fattas.

Beredning

Reviderad Bilaga KS 2018/127/1, missiv  — fastställande av Sala kommuns kontokre-
dit

Ledningsutskottets beslut 2018—05-29,§ 141

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att uppta en kontokredit i Sala Sparbank på 60.000.000 kronor, beslutet får under—

tecknas av kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo i förening med ekono—

michefMåi-ten Dignell.

]äv

Ulrika Spärebo (S), Anders Dahlström (S) och Tomas Bergling (M) deltar ej i ären-

dets behandling på grund av jäv.

BESLUT

Kommunstyrelsens beslutar

att uppta en kontokredit i Sala Sparbank på 60.000.000 kronor, beslutet får under—

tecknas av kommunstyrelsens ord förande Anders Wigelsbo i förening med ekono-

michef Mårten Dignell.

Utdrag

ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Mil
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06—07

Dnr  2018/633

Kommunal finansiering av restaurering av Viggsjön som bad—och

fiskesjö

INLEDNING

Viggsjön är belägen i norra Västerfärnebo socken och är en två hektar så kallad ås-

gropsjö.  I  nutid har sjöns värde som badsjö uppmärksammats och dåvarande Väs—

terfärnebo kommun anlade ett offentligt bad.

För  5-10  år sedan skedde en betydande förändring i  sjön som fått stora effekter på

det biologiska livet i sjöns vattenmassa. En olaglig inplantering av fiskarten Guld id

gjordes. Algblomning uppstod och för något år sedan tvingades badet att stänga på

grund av detta.

Beredning

Bilaga KS  2018/121/1, ansökan om kommunal finansiering av restaurering av Vigg-

sjön som bad-och fiskesjö

Bilaga KS  2018/121/2, Kloster Vattenekologi AB  — ekologisk och biologisk sjö-

restaurering

Bilaga KS  2018/121/3, Offert Allumite Konsult AB

Ledningsutskottets beslut  2018-05-29, §  146

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att anslå  200.000  kronor till skolnämnden för att återställa Viggsjön som bad-och

fiskesjö, i enlighet med ansökan i Bilaga KS  2018/121/1, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

& anslå  200.000  kronor till skolnämnden för att återställa Viggsjön som bad-och

fiskesjö, i enlighet med ansökan i Bilaga KS  2018/121/1, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

skolnämnden

ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrka nde

Mfg
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Dnr  2018/872

Ansökan  om bidrag för genomförandet av Fyrverkerimusikfestiva-

len i Sala  2018

[NLEDNING

Sala Blåsorkester ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra Fyrverkerimusik-

festival i Sala den  1  september  2018.  Festivalen år en tradition sedan  1993  och är

mycket uppskattad av såväl salabor som tillrest publik. Vid detta tillfälle presenterar

Sala kommun årets Salaambassadör.

Beredning

Bilaga KS  2018/120/1, ansökan om bidrag för genomförande av Fyrverkerimusik-

festivalen i Sala  2018

Bilaga KS  2018/120/2, budget för Fyrverkerimusikfestivalen  2018

Bilaga KS  2018/120/3, fotografi

Ledningsutskottets beslut  2018-05-29, §  148

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

&  bevilja  145.000  kronor för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala

den  1  september  2018, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja  145.000  kronor för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala

den  1  september  2018, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

Styrelsens för Sala Blåsorkester, Åke Johansson

Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande

gr)/w in
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KOMMUNSTYRELSEN

Samma nträdesdatum

2018-06-07

Justering av datum för kommunstyrelsens sammanträden

INLEDNING

Justering av datum för kommunstyrelsens sammanträden  i  augusti 2018 behöver

genomföras.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt flytta kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti 2018 till den 15 augusti

2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt flytta kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti 2018 till den 15 augusti

2018.

Utdrag

kontor

nämnder

Utdragsbestyrkande

m
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Ärenden  avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 15 maj och 29 maj 2018

fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegat-

ionsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2018/128/1.

Utdragsbestyrkande

M5
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