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KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter HannaWestman [SBÄ],ordförande, ej§155 medanledningavjäv
Christer Eriksson [C] ersätter Hanna Westman [SBÄ]som ordförande § 155
Gustaf Eriksson [C]
Peter Molin [M],justerare § 155
Ulrika Spårebo [S], andre vice ordförande, ej § 155 med anledning av jäv
Per-Olov Rapp [S]
Camilla Runerås [S]

Anders Dahlström [S]
Ingela Kilholm Lindström [MP]
johanna Ritvadotter [V]
Magnus Edman [SD]

Tjänstgörandeersättare Anders Wigelsbo [C] ersätter Carola Gunnarsson [C]
Michael P B johansson [M] ersätter Fredrik Larsson
Maria Åkerstrand [S] ersätter Ulrika Spårebo [S] § 155 [jäv]
Lars Alderfors [L] ersätter Hanna Westman [SBÃ] § 155 [jäv]

Närvarandeersättare Lars Alderfors [L]
Sickan Palm [KD]

Magnus Eriksson [SBA]

Bo Kihlström [S]
Maria Äkerstrand [S]

Alaittin Temur [S]
Ragge Iagero [SD]

Louise Eriksson [SD]

Övrigadeltagare Johan Olander, Kommuninvest
Bert Hedberg, Kommuninvest
Mårten Dignell, ekonomichef
Inger Lindström, controller

Lena Steffner, planchef
Sofia Sjöblom, beredskapshandläggare
jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum

2016-10-20

§ 141 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

m följande ärende kompletteras dagens föredragningslista:

Information om kommunens insatser med anledning av oroligheter i centrum

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(23) KOMMU N KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

§ 142 Information från Kommuninvest

INLEDNING

johan Olander och Bert Hedberg från Kommuninvest informerar om Sala kommuns
lån och kreditvärdighet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5/77/%
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(233
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/1177

Riktlinjer för exploateringsredovisning

[NLEDNING

Exploateringsprocessen ska med utgångspunkt från beslut i Kommunfullmäktige el-
ler kommunstyrelsen bidra till samhällsnytta utifrån givna ekonomiska villkor. Van-

ligtvis har kommunen rollen som myndighet, markägare och som serviceansvarig

för exempelvis gator, park som vatten och avlopp. Ett exploateringsprojekt omfattar
fler olika verksamheter inom kommunen och kraven på samordning och styrning är

därför stora.

Beredning
Bilaga KS2016/ 172/ 1,förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning
Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 199

Controller Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden
Hanna Westman [SBA]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
g fastställa förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning, Bilaga KS
2016/ 172/ 1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ät fastställa förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning Bilaga KS
2016 /172/ 1.

Utdrag

ekonomikontoret

Exp. Join-io-»DJ-i*

Utd rags bestyrka nde
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(231

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/1181

Riktlinjer för exploateringsavtal Sala kommun

[NLEDNING
Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) anger att om en korn-

mun avser att ingå exploateringsavtal ska kommunen anta riktlinjer som anger ut-

gångspunkter och mål för sådana avtal.

Beredning
Bilaga KS201 6/173/1, missiv
Bilaga KS 2016 / 173 /2, förslag till riktlinjer för exploateringsavtal Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 200

Planchef Lena Steffler föredrar ärendet.

Yrkanden
HannaWestman [SBÄ)yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa förslag till riktlinjer för exploateringsavtal Sala kommun, Bilaga KS

201 6/ 173/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

g fastställa förslag till riktlinjer för exploateringsavtal Sala kommun, Bilaga KS
201 6/1 73/2.

Utdrag

bygg-och miljökontoret

, '- i L_o1i)[(C)'['Orj» l

Utdragsbestyrkandeø l
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(23)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/1182

Riktlinjer för markanvisningar i Sala kommun

INLEDNING
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar beskriver vad en

markanvisning är. En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna
ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser
av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor
för markanvisningar samt principer för markprissättning (2014:899, § 2).

Bilaga KS 2016/174/1, missiv

Bilaga KS 2016 /174/ 2, förslag till riktlinjer för markanvisningar Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 201

Planchef Lena Steffler föredrar ärendet.

Yrkanden

HannaWestman [SBA]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
at; fastställa förslag till riktlinjer för markanvisningar Sala kommun, Bilaga KS

2016/174/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
at; fastställa förslag till riktlinjer för markanvisningar Sala kommun, Bilaga KS

2015/174/2.

Utdrag

bygg-och miljökontoret

a? :om --Lo- lt:

Utdragsbestyrkande

øl
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[233
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

2016/1244

Risk och sårbarhetsanalys för Sala kommun

INLEDNING
Det risk- och sårbarhetsanalysdokument som kommunstyrelsen antog 2016-01-
14, § 3, har mötts av kritik från länsstyrelsen för att inte följa den disposition som

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)föreskriver. Till följd av detta
har en ny version arbetats fram och föreligger nu för kommunstyrelsens behandling.

Beredning

Bilaga KS2016/188/1, Missiv
Bilaga KS2016/ 188/ 2, Risk- och sårbarhetsanalys

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 212

Ärendet föredras av beredskapshandläggare Sofia Sjöblom.

Yrkanden
HannaWestman (SBA)yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

g godkänna Risk- och sårbarhetsanalys enligt lagens (2006:544) om kommuners

och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd be-

redskap,BilagaKS2016/188/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna Risk- och sårbarhetsanalys enligt lagens (2006:544) om kommuners

och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd be-

redskap, Bilaga KS 2016/188/2.

Utdrag

krisberedskapsamordnaren

'Exp 1610il-f

Utd ragsbestyrka nde

4%
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1°(231
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/1115

Riktlinjer för styrdokument

[NLEDNING
Salakommun och Sveriges alla kommuner agerar utifrån ett kommunalt självstyre

ochramlagstiftning. Förutom de lagstadgadestyrdokument somskafinnas för en
kommun ochdokumentmed speciñkastandardkrav,finns styrdokument somvarje
kommun själv väljer att ta fram inom olika områden.Salakommunsnuvarandebe-
greppochbeslutsnivâerför de "lokala styrdokumenten"är antagna2008 ochär i be-
hov av förtydligande.

Beredning
Bilaga KS2016/171/1, Missiv

Bilaga KS2016/ 171/ 2, förslag till riktlinjer styrdokument

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04-, § 198.

Yrkanden
HannaWestman(SBA)yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsenbeslutar

m fastställa förslag till riktlinjer för styrdokument, Bilaga KS 2016 / 171/2.

BESLUT
Kommunstyrelsenbeslutar
at: fastställa förslag till riktlinjer för styrdokum ent, Bilaga KS 2016 / 171/ 2.

Utdrag

medbo rgarkontoret, administrativa enheten

Escp.Qdb'l©"‘;n’l

Utdragsbestyrkande

áø
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 111231
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/1121

Skrivelse avseende ersättningsnivåer för Sala stadsbibliotek gäl-
lande avgift för fjärrlån

INLEDNING
Biblioteket tillhandahåller gratis lån av allt material. När något inte återlämnas

skickas faktura med krav på ersättning. För detta finna en standardiserad taxa från

2007-08-28.Det är angeläget att förändra avgifterna för fjärrlån, det vill säga inlånat

material från andra bibliotek och framförallt från de statliga högskole-och universi-
tetsbiblioteken.

Beredning
Bilaga KS2016/ 165/1, skrivelse från bibliotekschef
BilagaKS2016/165/2,beslutKFN§74

Ledningsutskottets beslut 2016-09-20, § 190

Yrkanden

Hanna Westman (SBA)yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar
att höja ersättningen på fjärrlånat material från högskole- och universitetsbibliotek,

som inte lämnats tillbaka, till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att åter-

lämna inlånat material.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ätt höja ersättningen på fjärrlånat material från högskole- och universitetsbibliotek,
som inte lämnats tillbaka, till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att åter-
lämna inlånat material.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Kultur-och fritid

W ;site se

Utd rags bestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(231
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/15

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom
Sala kommun 2015 samt beslut om lokala partistöd 2017

INLEDNING
Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller frän och med 2014-02-
01. Reglerna tillämpas frän och med mandatperioden 2014-2018.Lokalt partistöd

ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun re-

spektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara.

Kommunfullmäktige har 2014-05-26,§ 81, fastställt regler för kommunalt partistöd

i Sala kommun. Av beslutet framgår bland annat att partistödet utbetalas årligen i

förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Redovisning och

granskning av för 2015 utbetalda partistöd inom Sala kommun har inkommit från

de politiska partierna.

Beredning

Bilaga KS2016/176/1, skrivelse
Bilaga KS 2016 / 176 /2, redovisning från partierna

Ledningsutskottets beslut 2016-10-D4, § 203

Yrkanden
HannaWestman (SBA)yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

m godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt

att utbetala 2017 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommun

under januari 2017.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt

attutbetala 2017 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommun

under januari 2017.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

5%
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(13)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/1174

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5 kap 33§, ska motion beredas så. att fullmäktige kan fatta

beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Omberedning inte kan avslutas
inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till

fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen frän vidare hand-
läggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen göra denna redo-

visning vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Beredning
Bilaga KS2016/177/1, missiv
Bilaga KS2016/ 177 / 2, sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år
Bilaga KS 2016/ 177 / 3, sammanställning av aktuella motioner som inkommit till

Sala kommun t 0 m 23 september 2016

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 204

Yrkanden

Hanna Westman [SBA]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

m godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

%
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14I23?
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr2016/1175

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett
år

INLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap 33§, ska medborgarförslag beredas så. att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredning
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid bered-

ningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva med-

borgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska
kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges sammanträden i april
och oktober.

Beredning
Bilaga KS 2016/178/1, missiv

Bilaga KS 2016 /178/ 2, sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats

inom ett är

Bilaga KS 2016/ 178/ 3, sammanställning av aktuella medborgarförslag som inkom-

mit till Sala kommun t 0 m 23 september 2016

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04,§ 205

Yrkanden
HannWestman [SBA]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
g godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

g godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15[23]

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/117

Redovisning av Verkställande av bifallna motioner och medbor-
garförslag

[NLEDNING
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verk-
ställts.

Beredning
Bilaga KS 2016/179/1, missiv

Bilaga KS2016/178/2, redovisning

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 206

Yrkanden
HannWestman [SBÄ]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_t_tgodkänna redovisningen, samt att lägga den tiil handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15m?
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/1120

Delårsrapport 2016 fÖr kommunstyrelsens verksamheter samt
Överförmyndare

Beredning
Bilaga KS2016/ 164/ 1,delårsrapport kommunchef
Bilaga KS 2016/ 164/ 2, delårsrapport medborgarkontor

Bilaga KS2016/ 1464/ 3, delårsrapport samhällsbyggnadskontor
Bilaga KS 2016/164/4, delårsrapport tekniska kontoret

BilagaKS2016/ 164/ 5, delårsrapport räddningstjänst
Bilaga KS 2016 / 164/ 6, delårsrapport ekonomikontor
Bilaga KS2016/ 164/ 7, delårsrapport personalkontor
Bilaga KS 2016/ 164/ 8, delårsrapport Överförmyndare

Bilaga KS2016/ 164/ 9. intern kontrollplan kommunstyrelsens Verksamheter
Bilaga KS 2016 / 164/ 10, intern kontrollplan Överförmyndare

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 189

Yrkanden
Hanna Westman (SB) [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
m fastställa delårsrapport 2016 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verk-
samheter,

g fastställa delårsrapport 2016 för Överförmyndaren, samt
g godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2016 för kommunstyrel-

sens verksamheter och lägga den till handlingarna

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa delårsrapport 2016 för kommunstyreIsen/kommunstyrelsens verk-
samheter,

g fastställa delårsrapport 2016 för Överförmyndaren, samt

ü godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2016 för kommunstyrel-
sens verksamheter och lägga den till handlingarna

Utdrag

Ekonomikontoret

Öáp. li: [D934

Utdrags bestyrkan de

ø/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(23)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/1157

Delårsrapport 2016 för Sala kommun

INLEDNING
Delårsrapport för Sala kommun samt uppföljning nämndernas internkontrollplaner

per 2016-08-31.

Beredning

Bilaga KS2016/180/1, delårsrapport 2016-08-31
Bilaga KS2016/180 /2, nämndernas protokoll
Bilaga KS 2016/180/3, internkontrollplaner 2016-08-31

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 207

Yrkanden

Hanna Westman [SBÄ]yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

g uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom givna anslag och

uppsatta mål,

m godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2016, samt

att i övrigt godkänna delårsrapporten.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

gt uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom givna anslag och
uppsatta mål,
g godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2016, samt

att i övrigt godkänna delårsrapporten.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

ø/%
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 131231
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/1198

Bidrag till Företagarcentrum ekonomisk förening

INLEDNING
Företagarcentrum ekonomisk förening svarar för Sala kommuns operativa närings-

livsverksamhet. Uppdraget och ersättning för detta regleras via avtal.

Sala kommun är huvudfinansiär av Företagarcentrum ekonomisk förening löpande
verksamhet och betalar 3,3 mkr för 2016 för det uppdrag som regleras i avtalet. På
grund av sent besked från övriga medfinansiärer, som valt att ej bidra till basfinan-

sieringen av verksamheten, visar helârsprognosen För2016 ett underskott på
275 000 kr, vilket redovisades vid senaste styrelsesamrnanträdet med Företagar-

centrum ekonomisk förening.

Beredning
Bilaga KS 2016/182/1, missiv

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 209

[äv
Hanna Westman (SBA)och Ulrika Spårebo (S) deltar ej i ärendets behandling på
grund av jäv.

Christer Eriksson (C) ersätter Hanna Westman [SBA]som ordförande.
Peter Molin [M] utses som justerare av § 155.

Yrkanden
Christer Eriksson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 275.000 kr som extra anslag till Företagarcentrum ekonomisk förening

2016, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anvisa 275.000 kr som extra anslag till Företagarcentrum ekonomisk förening

2016, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

Företagarcentrum ekonomisk förening

Ekonomikontoret

-ggxp, ;Loke~-\.’C\»«13141

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/117

Svar på medborgarförslag om köp av fastighet till för-
skola /skola /fritids i Varmsätra

INLEDNING
Personal på Varmsätra skola, genom Agneta Sörengârd, Marianne Ericsson,
Marianne Anderses och Sandra inkom den 26 januari 2016 med rubricerat medbor-
garförslag. Förslagsställarna föreslår att en närliggande fastighet vid Varmsätra

skola köps in för att där kunna bedriva förskola/fritids.

Beredning

Bilaga KS 2016/166/1, medborgarförslag

Bilaga KS206/ 166/ 2, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens ordfö-
rande .

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 191

Yrkanden

HannaWestman [SBÄ]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar
a_ttavslå medborgarförslaget.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttavslå medborgarförslaget.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

6%
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Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr2016/841

§ 157 Svar på motion om inrättandet av medborgarkontor på landsbyg-
den

INLEDNING
Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson [V] inkom den 20 juni 2016 med rubri-

cerad motion. Motionärerna föreslår att frågan om inrättande av medborgarkontor i
Sala kommuns tätorter utreds.

Beredning
Bilaga KS 2016/167/1, motion

Bilaga KS2016 / 158/ 2, svar pä motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 192

Yrkanden
HannaWestman [SBA]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

g bifalla motionen att frågan om inrättande av medborgarkontor i Sala kommuns
tätorter utreds samt
g uppdra til! kommunstyrelsen /medborgarkontoret att utreda möjligheten till ett

ambulerande medborgarkontor som ñnns på olika platser runt om i kommunen med
regelbundna intervall.

Johanna Ritvadotter [V] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslagmmm

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ü bifalla motionen att frågan om inrättande av medborgarkontor i Sala kommuns
tätorter utreds samt

a_ttuppdra till kommunstyrelsen/medborgarkontoret att utreda möjligheten till ett
ambulerande medborgarkontor som finns på olika platser runt om i kommunen med

regelbundna intervall.

Utdrag
kommunfullmäktige

Exp. .,'2o'1b--}C;f2_‘1

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Dnr 2016/821

Svar på motion om att införa ett kulturarvsstipendium i Sala
kommun

INLEDNING
Sverigedemokraterna, genom Magnus Edman (SD) inkom den 16 juni 2016 med ru-

bricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun inför ett särskilt kultur-

arvsstipendium a 30.000 kr samt att Sala kommun informerar om detta stipendium
på hemsidan och i pappersformat.

Beredning
Bilaga KS 2016/168/1, motion

Bilaga KS2016/ 168/ 2, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 193

Yrkanden
Hanna Westman (sBÄjyrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar
attbifalla motionen att Sala kommun inför ett särskilt kulturarvsstipendium a

30.000 kr,
att Sala kommun informerar om detta stipendium på hemsidan och i pappersformat

samt

m uppdra till Kultur-och fritidsnämnden att utarbeta statuter för och utlysa det nya
kulturarvsstipendiet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen att Sala kommun inför ett särskilt kulturarvsstipendium a
30.000 kr, -
a_t_tSala kommun informerar om detta stipendium på hemsidan och i pappersformat

samt

m uppdra till Kultur-och fritidsnämnden att utarbeta statuter för och utlysa det nya
kulturarvsstipen diet.

Utdrag
kommunfullmäktige
kultur- och fritidsnämnden

EXP. 9315453

Utdragsbestyrkande



 SA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-10-20

§ 159 Ärende avgjorda med stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari iedningsutskottet den 7 september och

10 oktober 2016 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt för-

tecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS2016/ 187/ 1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-10-20

§ 160 Information om kommunens insatser med anledning av orolig-
heter i centrum

INLEDNING
Kommunchef Jenny Nolhage informerar om vilka insatser kommunen och dess sam-
arbetspartners satt in för att stävja de oroligheter som förekommit några kvällar och
nätter, i centrala Sala.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

g lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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