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§ 1 Ordningsfråga

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttföljande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

0 Omfördelning av ram

0 Anmälan om byte av personlig ersättare till politisk samverkansgrupp i Reg-
ion Västmanland
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Dnr 2016/1491

Reviderad Taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och avlopps-
anläggning

INLEDNING

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänstei' ska taxa för allmänna vatten och

avloppsanläggningar iltforznas så att varje kund betalar utifrån den nytta av vatten-
tjänster (dricksvatten, spillvatten, och dagvatten) som man nyttjar. Samhällsbygg-

nadskontoret har upprättat ett förslag till ny taxa som följer gällande lagstiftning
samt bygger på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag. Den nya taxan in-

nebär därmed att krav på rättvis och skälig taxa uppfylls.

Beredning
Bilaga KS 2016/233/1, Missiv

Bilaga KS 2016/233/2, Andel fast och rörlig avgift och fördelning av avgifter mellan
vattentjänstei'

Bilaga KS 2016/233/3, Anläggningstaxa förslag
Bilaga KS2016/233/4, förslag taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och avlopps-
anläggning 2017

Ledningsutskottets beslut 2016-12-19, § 264

Konsult lenny Singman Nyblom föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
gj:_tfastställa förslag till taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och avloppsanlägg-

ning i enlighet med Bilaga KS 2016/233/4, att gälla fr om 2017-07-01.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

;t fastställa förslag till taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och avloppsanlägg-
ning i enlighet med Bilaga KS 2016/233/4, att gälla fr 0 m 2017-07-01.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/132

Föreslaget Naturreservat i Katrinelund, Salakommun

INLEDNING

Områdets unika naturvärden har uppmärksammats i samband med inventering av

marklevande svampar inom åtgärdsprogrammen för bevarande av rödlistade fjäll-

taggsvampar och violgubbe. Därefter har områdets kalkbarrskogar inventerats

2009-2014.Det föreslagnanaturreservatet är länetsvärdefullastekalkbarrskogsom-

råde. l området förekommer 50 rödlistade arter och tre nyckelbiotoper.

Beredning
Bilaga KS 2017/16/1, Missiv
Bilaga KS2017/16/2, Köpekontrakt
Bilaga KS2017/16/3, Beskrivning och värdering av Katrinelund 1:1 m fl

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 19

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttgodkänna bildandet av naturreservat i Katrinelund i enlighet med Bilagor
KS2017/16/1-3.
a_ttavtal rörande bildandet av naturreservat i Katrinelund undertecknas av kom-
munstyrelsen ordförande, Carola Gunnarsson (C).

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna bildandet av naturreservat i Katrinelund i enlighet med Bilagor
KS2017/16/1-3,

a_ttavtal rörande bildandet av naturreservat i Katrinelund undertecknas av kom-

munstyrelsen ordförande, Carola Gunnarsson (C).

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(li
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Dnr2017/133

Föreslaget Naturreservat Mergölen, Salakommun
INLEDNING

Områdets unika naturvärden har uppmärksammats i samband med inventering av

marklevande svampar inom åtgärdsprogrammen för bevarande av rödlistade fjäll-
taggsvampar och violgubbe. Därefter har områdets kalkbarrskogar inventerats

2009-2014. Det föreslagna naturreservatet är ett av länets värdefullaste kalbarr-
skogsområden och länets värdefullaste område med kalkhälimarker.

Genom att området hyser en gamma] kalktallskog som i huvuddelen av området är
ca 120 år gammal med inslag av kalkhällmarker och rikkärr, finns här unik artrike-

dom.
l området förekommer 55 rödlistade arter, varav flera starkt hotade arter. Områdets

mest hotade arter är fältgentiana, mosippa och slät taggsvamp.

Området ingår i Natura ZOOO-områdetSalakalken och används i relativt stor omfatt-
ning vid orienteringai' och som strövomräde.

Beredning
Bilaga KS 2017/17/1, Missiv
Bilaga KS 2017/17/2, Köpekontrakt
Bilaga KS 2017/1/3, Beskrivning och värdering av Silvergruvaru 1:3 m fl

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31. § 20

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

att godkänna bildandet av naturreservat i Mergölen i enlighet med Bilagor
KS2017/17/1-3,
a_ttavtal rörande bildandet av naturreservat i Mergölen undertecknas av kommun-

styrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C).

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer' att kommunfullmälçtige beslutar

;t godkänna bildandet av naturreservat i Mergölen i enlighet med Bilagor
KS 2017/17/1-3,

g avtal rörande bildandet av naturreservat i Mergölen undertecknas av kommun-

styrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C).

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/134

Föreslaget Naturreservat Aspenstorp, Salakommun
INLEDNING

Området präglas av gammal kalktallskog som i huvuddelen av området är ca 120 år
gammalochomger tre större gruvor från medeltiden.l södradelenav området finns
ett av kommunens få ädellövsdominerade områden. Centralt genom onurådet passe-
rar den så kallade Svarta graven som är en del av SalaSilvergruvas vattensystem.
Längs Svarta graven finns grusade stigar som förbinder SalaSilvergruva med Gröna
gångensom leder vidare upp mot MånsOls.Tidigt påvårenblommar tibast här och
var i området.

Beredning
Bilaga KS2017/18/1, Missiv
Bilaga KS 2017/18/2, Köpekontrakt
Bilaga KS2017/18/3, Överenskommelse om intrångsersättning
Bilaga KS2017/18/4, Beskrivning och värdering av Silvergruvan 1:27
Bilaga KS2017/18/S, Förslag till föreskrifter

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 21

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
g godkänna bildandet av naturreservat i Aspenstorp i enlighet med Bilagor
KS2017/18/1-5,
att_avtal rörande bildandet av naturreservat i Aspenstorp undertecknas av kom-
munstyrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C).

BESLUT
Carola Gunnarsson [C] yrkar
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna bildandet av naturreservat i Aspenstorp i enlighet med Bilagor
KS2017/18/1-5,

;t avtal rörande bildandet av naturreservat i Aspenstorp undertecknas av kom-
munstyrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C).

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/832

Detaljplan för Jakobsberg 5; beslut om antagande

INLEDNING
Planens syfte är möjliggöra byggnation av ett LSS-boende samt ytterligare bostads-
hus på fastigheten Jakobsberg 5. Beställare av detaljplanen är Sala kommun genom
Fastighetsenheten, som fått uppdraget av kommunstyrelsens ledningsutskott efter
att Vård och Omsorg uttryckt ett lokalbehov för ett nytt LSS-boende.
Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 5, har under tiden 13 december 2016 till
17 januari 2017 varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndig-
heter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget
även tillgängligt i Kommunhusets entré och på kommunens hemsida.

Beredning
Bilaga KS 2017/21/1, Missiv
Bilaga KS 201/21/2, Fastighetsförteckning för detaljplan för Jakobsberg 5
Bilaga KS 2017/21/3, Behovsbedömning för miljöbedömning inkl. checklista (med
lagtext]
Bilaga KS 2017/21/4, Utlåtande
Bilaga KS 2017/21/5, Plan och genomförandebeskrivning
Bilaga KS 2017/21/6, Karta

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 24

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

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

a_ttanta detaljplan för Jakobsberg 5.

Beslut

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanta detaljplan för Jakobsberg 5.

Utdrag

kommu nfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/177

Ändring av detaljplan för Bråstaborg; beslut om antagande

INLEDNING

Gällande plan för Bråstaborg arbetades fram mellan 2005 och 2007. Utbyggnaden av

det nya villaområdet har nu påbörjats. Bakgrunden till ansökan om ändring av de-

taljplanen är att exploatören upplevt större efterfrågan på de stora husmodellerna

[de som kräver stor byggrätt och möjlighet att bygga på två våningar) än väntat.

Dessutom önskar exploatören ett antal andra förändringar. Den gällande planen be-

höver därför ändras och planuppdrag för detta gavs 5 april 2016.
Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfarande. Ändringsförslaget har varit

ute på samråd mellan 23 december 2016 och 20 januari 2017.

Beredning
Bilaga KS2017/20/1, Missiv
Bilaga KS 2017/20/2, Utlåtande
Bilaga KS 2017/20/3, Fastighetsförteckning för detaljplan för Bråstaborg 1-49
Bilaga KS2017/20/4, Karta

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 23

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslag och utlåtande,

a_ttanta planändring för Bråstaborg.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

tt godkänna förslag och utlåtande,

att anta planändring för Bråstaborg.

Utdrag

Sambällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

Exp00316
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/140

Ansökan om vägvisning med lokaliseringsmärke F5, till bilbesikt-
ning och biltvätt från Sörskogsleden och Oriongatan i Sala
INLEDNING

Thomas Roos har, via sitt företag Banderoll, å Carspect Bilbesiktniitg AB samt Tvätt-
hallen i Sveriges ABzsvägnar, ansökt om uppsättning av vägvisning till bilbesiktning
och biltvätt från Sörskogsleden och Oriongatan i Sala kommun. De anser det angelä-
get att få hänvisa trafikanter fram till bilbesiktning och biltvätt.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det finns behov av vägvisning till bilbesikt-
ning och biltvätt från Sorskogsleden och vidare in på Oriongatan men att vidare väg-
visning från Oriongatan inte är befogad.

Beredning
Bilaga KS 2017/19/1, Missiv
Bilaga KS2017/19/2, Kriterier för vägvisning till inrättningar, anläggningar och tur-
istiskt intressanta mål m.m

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, §22

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutslviottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttgodkänna ansökan om vägvisning med lokaliseringsmärke F5, till bilbesiktning
och biltvätt från Sörskogsleden in på Oriongatan i Sala.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna ansökan om vägvisning med lokaliseringsmärke F5, till bilbesiktning
och biltvätt från Sörskogsleden in på Oriongatan i Sala.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/427

Optionsavtal Lodjuret

lNLEDNlNG
Seniorvillan omfattades av optionsavtal på de kommunalt ägda fastigheterna Lodju-

ret 1, 2, 8 och 9 på Angshagen sedan 2013-11-28, som sedan överlåts till Mälarvillan

AB i enlighet med beslut i KS,2016-01-14, § 4.
Mälarvillan AB har t 0 rn årsskiftet 2016/2017 lyckats försälja och bygga ett parhus

och ansöker även om förlängning av optionen på Lodjuret 8, tom 2017-06-30.
MB Arkitekthus har ansökt om att få överta optionen på fastigheterna Lodjuret 1, 2
och 8.

Beredning
BilagaKS2017/4/1,Missiv
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 5

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

a_ttförlänga optionsavtalet mellan Salakommun och Mälarvillan AB, organisations-
nummer 556653-8343, med en avtalsperiod t o m 2017-06-30. Avtalet avser fastig-

heten Lodjuret 8,

a_ttoptionsavtal skrivs mellan Sala kommun och MB Arkitekthus AB, organisations-

nummer 556497-8624 med en avtalsperiod to m 2017-12-31. Avtalet avser fastig-
heten Lodjuret 1 842. Avtalet omfattar även Lodjuret 8 t o m 2017-12-31 om Mälar-

villan AB inte utnyttjar optionsavtal på Lodjuret 8, samt
g optionshandlingai' undertecknas av plan-och utvecklingschef Lena Steffner.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att förlänga optionsavtalet mellan Salakommun och Mälarvillan AB, organisations-

nummer 556653-8343, med en avtalsperiod t o m 2017-06-30. Avtalet avser fastig-
heten Lodjuret 8,

att optionsavtal skrivs mellan Sala kommun och MBArkitekthus AB, organisations-
nummer 556497-8624 med en avtalsperiod t o m 2017-12-31. Avtalet avser fastig-

heten Lodjuret 1 8a2. Avtalet omfattar även Lodjuret 8 t o m 2017-12-31 om Mälar-
villan AB inte utnyttjar optionsavtal på Lodjuret 8, samt

a_ttoptionshandlingar undertecknas av plan-och utvecklingschef Lena Steffner.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestvrka nde
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Dnr2017/74

Avtal Flädern 1

INLEDNING
l köpekontraktet mellan Sala kommun och JasinArkavazi, ställs krav på ett genom-
förande som framgår av § 5 och § 6.
En rättsprocess har i detta fall prövat frågan om behörig kontrollansvarig där kom-
munen gavs rätt i mark-och miljödomstolen, att föreslagen kontrollansvarig var jä-
vig.

Tillträdet var 2015-11-12 vilket innebär att slutbevis ska utfärdas före 2017-11-12.
Alla ska ha rätt att få sin fråga prövad och rimligtvis ska då tidskraven gällande ge-
nomförandet förlängas. Tidsrymden för rättsprocessen var 11,5 månader. Viteskra-
vet bör med tanke på det förlängas med 12 månader. Ytterligare rättsprocesser som
inte är lösta har startats. Tidsfristen bör därför förlängas med 2 år.

Beredning
Bilaga KS2017/5/1, Missiv
Bilaga KS201/5/2, Köpebrev
Bilaga KS2017/5/3, Köpekontrakt
Ledningsutsláottets beslut 2017-01-17, § 6

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttjustera gällande datum för viteskrav så att viteskravet under § 6 i köpekontraktet
mellan Sala kommun och JasinArkavazi avseende fastigheten Flädern 1, ska utfalla
med 165 000 kronor om inte slutbevis för bygganmälan kan Litfärdas före
2019-12-31.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttjustera gällande datum för viteskrav så att viteskravet under § 6 i köpekontraktet
mellanSalakommun ochJasinArkavaziavseendefastighetenFlädern1,skaLitfalla
med 165 000 kronor om inte slutbevis för bygganmälan kan utfärdas före
2019-12-31.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

Exp 'll Olllé

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14=44)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2017/147

Verksamhetsplaner 2017-2019 för kommunstyrelsen verksam-
heter och Överförmyndaren

Beredning
Bilaga KS 2017/24/1, Verksamhetsplan 2017-2019, Kommunchef

Bilaga KS2017/24/2, Verksamhetsplan 2017-2019, Medborgarkontor
Bilaga KS2017/24/3, Verksamhetsplan 2017-2019, Ekonomikontor
Bilaga KS 2017/24/4, Verksamhetsplan 2017-2019, Personalkontor
Bilaga KS2017/24/5, Verksamhetsplan 2017-2019, Samhällsbyggnadskontor
Bilaga KS 2017/24/6, Verksamhetsplan 2017-2019, Bygg- och Miljökontor
Bilaga KS 2017/24/7, Verksamhetsplan 2017-2019, Räddningstjänst
Bilaga KS 2017/24/8, Verksamhetsplan 2017-2019, Överförmyndaren

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 27

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

Lu fastställa verksamhetsplaner 2017-2019 för kommunstyrelsen Verksamheter och

Överförmyndaren i enlighet med Bilagor KS 2017/24/1-8.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa verksamhetsplaner 2017-2019 för kommunstyrelsen verksamheter och

Överförmyndareni enlighetmedBilagorKS2017/24/1-8

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
kommunchef
medborgarkontor
ekonomikontor
personalkontor
samhällsbyggnadskontor
bygg-och miljökontor
räddningstjänst
Överförmyndaren

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15144!
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2017/179

Revidering av attestlista Kommunstyrelsens Verksamheter

INLEDNING

Salakommuns attestlista för kommunstyrelsens verksamheter behöver revideras.

Beredning
Bilaga KS2017/37/1, missiv
Bilaga KS2017/37/2, attestlista för kommunstyrelsens verksamheter

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsenbeslutar
a_ttfastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet
med Bilaga KS2017/37/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet
med Bilaga KS2017/37/2.

Utdrag

ekonomikontoret, Mirjam Olsson
kommunstyrelsens förvaltning,

kommunchef
medborgarkontor
ekonomikontor
personalkontor
Samhällsbyggnadskontor-
bygg-och miljökontor
räddningstjänst
Överförmyndaren

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16W”
i. 'I KOMMUNSTYRELSEN KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2016/1521

§ 13 Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022

INLEDNING

Miljöprogrammet är det femte miljöprogrammet i ordningen för Region Västman-

land. Alla mål i programmet ska uppnås år 2022. Hela regionens organisation omfat-

tas av miljöprogrammet förutom hel-och delägda bolag. Programmet kan komplette-

ras och revideras under programperioden.

Beredning
Bilaga KS 2017/25/1, remiss Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022
Bilaga KS 2017/25/2, förslag till Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022
Bilaga KS 2017/25/3, yttrande
Bilaga KS 2017/25/4, yttrande

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar
a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/25/4.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/25/4.

Utdrag

Region Västmanland, Administrativ service, 721 89 Västerås

W UtdragsbestyrkandeJuster ndeswsi_,  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”W”

i KOMMUNSTYRELSEN KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2016/1407

§ 14 Revisionsrapport "Uppföljning av granskning av överförmyndar-
verksamheten"; yttrande

INLEDNING

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC genomfört en

uppföljning av en granskning från 2012 med syfte att bedöma om överförmyndarens

system och rutiner säkerställer, med god intern kontroll, att förmyndare, gode man

och förvaltare sköter sina uppdrag. Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlig-

hetsanalys valt att följa upp den föregående granskningen utifrån de brister som på-

talades vid granskningstillfället år 2012.

Beredning
Bilaga KS 2017/26/1, brev från kommunrevisionen

Bilaga KS 2017/26/2, revisionsrapport

Bilaga KS 2017/26/3, yttrande från kommunjurist

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 29

jäv
Michael PB Johansson (M) deltar ej i ärendets behandling på grund av jäv.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/26/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/26/3.

Utdrag

kommunrevisionen

Överförmyndaren

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13M4)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2016/1494

Revisionsrapport "Uppföljning av granskning av barnkonvent-
ionen“

INLEDNING

PwC har på uppdrag av revisorerna i Sala kommun genomfört en uppföljning av tidi-

gare granskning från 2008 om barnkonventionen. Uppföljningen har undersökt vad

som skett utifrån de förslag som granskningen utmynnarle i och hur kommunstyrel-

sen har utvecklat arbetet på området.

Beredning
BilagaKS2017/27/1, brev från revisorerna
Bilaga KS 2017/27/2, revisionsrapport
Bilaga KS2017/27/3, yttrande från kommunchef

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 30

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

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS2017/27/3.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS2017/27/3.

Utdrag

kommunrevisionen

kommuncliefen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 191449
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2016/ 1399

verksamhetsbidrag 2017 till Arkiv Västmanland

INLEDNING

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamheten 2017

Beredning
Bilaga KS 2016/236/1, skrivelse från Arkiv Västmanland

Ledningsutskottets beslut 2016-12-19, § 267

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
ü till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65 000 kronor för verksam-

ltetsåret 2017, att täckas inom ram.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65 000 kronor för verksam-
hetsåret 2017, att täckas inom ram.

Utdrag

Arkiv Västmanland, Box 158, 721 05 Västerås

Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande

N
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20W”
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2016/1483

Anslag till Möklinta bygdegårdsförening

INLEDNING

Föreningen Möklintagården ansöker om att kommunstyrelsen i Sala kommun bevil-
jar föreningen ett personalresursbidrag om 200 000 kr.

Beredning
Bilaga KS2016/238/1, ansökan från Föreningen Möklintagården
Ledningsutskottets beslut 2016-12-19, § 270

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
ü anvisa 200 000 kronor för 2017 ur eget kapital till Möklinta bygdegårdsförening
för att stärka bygdegårdens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande
mötesplats i bygden,
a_ttuppdra till Möklinta bygdegårdsförening att Linder våren 2017 inkomma med en
ekonomisk redovisning för 2016 och budget för 2017, verksamhetsplan för 2017
samt en redovisning över vidtagna och planerade åtgärder för att stärka bygdegår-
dens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande mötesplats i bygden
framöver, samt
att uppmana Möklinta Bygdegårdsförening att se över möjligheterna till medfinan-
siering av sin verksamhet och till projektstöd från olika aktörer framöver och att
därvid utnyttja möjligheten till idé-och erfarenhetsutbyte med andra bygdegårdsför-
eningar.

Anders Dahlström (S) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag saint som tilläggsyrkande
g Möklinta Bygdegårdsförening återrapporterar vidtagna åtgärder till kommunsty-
relsen i början av 2018.

CarolaGunnarsson[C] yrkar
bifail till Anders Dahiströms [S] tilläggsyrkande

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanvisa 200 000 kronor för 2017 ur eget kapital till Möklinta bygdegårdsförening
för att stärka bygdegårdens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande
mötesplats i bygden,

a_ttuppdra till Möklinta bygdegårdsförening att Linder våren 2017 inkomma med en
ekonomisk redovisning för 2016 och budget för 2017, verksamhetsplan för 2017
samt en redovisning över vidtagna och planerade åtgärder för att stärka bygdegår-
dens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande mötesplats i bygden
framöver, samt

Utdragsbestyrkande

ÄN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21I441

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

forts § 17

a_ttuppmana Möklinta Bygdegårdsförening att se över möjligheterna till medfinan-
siering av sin verksamhet och till projektstöd från olika aktörer framöver och att
därvid utnyttja möjligheten till idé-och erfarenhetsutbyte med andra bygdegårdsför-
eningar, samt

a_ttMöklinta Bygdegårdsförening återrapporterar vidtagna åtgärder till kommunsty-
relsen i början av 2018.

Utdrag

Möklinta Bygdegårdsförening

Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33”“)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2017/13S

Fortsatt medlemskap i Filmregion Stockholm -Mälardalen under
2017

INLEDNING

Salakommun har varit medlem i Filmregion Stockholm -Mälardalen under ett är.

Syftet har varit att främja tillväxt i Salagenom att arbeta strategiskt med film, TV och

digitala media.

Beredning
BilagaKS2017/23/1,Missiv
Bilaga KS201//23/2, Medlemskapets innehåll
Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 26

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
ag ansöka om fortsatt medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen under 2017,

samt

Ltt anvisa 89.200 kronor för medlemskapet, att täckas ur eget kapital.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttansöka om fortsatt medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen under 2017,
samt

ag anvisa 89.200 kronor för medlemskapet, att täckas ur eget kapital.

Utdrag

Företagarcentrum, Carina Nohrs

Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrka nde

Wxx
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14145)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2016/738

Motion om att ta Våld i nära relationer på allvar

[NLEDNING

BeatriceBjörkskog(FI) ochSandraBoström(Fl) inkom den 30 maj 2016 medrubri-

cerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun anställer en samordnare med

fokus på våld i nära relationer för att arbeta med denna fråga på allvar samt att Sala

kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld i Västerås.

Beredning
Bilaga KS2017/6/1
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 7

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-
mäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Johanna Ritvadotter [V] yrkar
att kommunstyrelsens hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttbifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Johanna Ritva-
dotters (V) yrkande och finner sitt eget yrkande hifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24W”
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2015/447

Motion om handelsutredning

lNLEDNlNG
Ulrika Spårebo (S) inkom den 28 maj 2015 med rubricerad motion. Motionären fö-
reslår att kommunstyrelsenfår i Lippdragatt göraenny handelsutredningsomska
redovisas till kommunstyrelsen senast våren 2016.

Beredning
Bilaga KS2017/7/1
Ledningsutskottets beslut 201 7-01-17, § 8

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

Ulrika Spårebo [S] yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_ttbifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition pä ledningsutskottets förslag och Ulrika Spärebos
[S] yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer led-
ningsutskottets förslag röstar ja, den som biträder Ulrika Spårebos [S] yrkande rös-
tar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Carola Gunnarsson [C], Anders Wigelsbo [C],
Magnus Eriksson [SBA], Peter Molin [M], Michael PBJohansson [M], Hanna Westman
[SBA], Magnus Edman [SD] och 5 nej-röster: Ulrika Spärebo [S], Per-Olov Rapp [S],
Anders Dahlström [S], Camilla Runerås [S], Ingela Kilholm Lindström [MP].
Johanna Ritvadotter [V] avstår.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

Reservationer
Ulrika Spårebo (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S],
IngelaKilholm Lindström [MP] reserverar sig till förmån för Ulrika Spärebosyr-
kande.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

”h



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25W
KOMMUNSTYRELSEN KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2016/591

§ 21 Motion om feministiskt självförsvar i skolan

[NLEDNING

johanna Ritvadotter [V] inkom den 25 april 2016 med rubricerad motion. Motion-

ären föreslår att Sala kommun ska erbjuda utbildning i Feministiskt självförsvar för

alla tjejer i högstadie-och gymnasieskolor samt att det i anslutning till utbildningen i

feministiskt självförsvar anordnas utbildning för killar i attityd och värderingsfrågoi'

med inriktning på våld mot kvinnor, i kommunens högstadie-och gymnasieskolor.

Beredning

Bilaga KS 2017/8/1
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 9

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

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

johanna Ritvadotter (V) yrkar

att kommunstyrelsens hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och johanna Ritva-

dotters [V] yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunfullmäktige

Juster ndes-_sig.  W Utdragsbestyrkande
x

i
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I1 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2016/724

§22 Motion om i anspråkstagande av outnyttjade lokaler i Landsting-
ets lasarettsbyggnad

INLEDNING

Eva Stenberg [S] inkom den 26 maj 2016 med rubricerad motion. Motionären före-
slår att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att tillsammans med skolan och

tekniska kontoret, i samverkan med Landstinget, utreda möjligheten att tillvarata de
resurser som de outnyttjade lokalerna i lasarettsbyggnaden innebär.

Beredning
Bilaga KS 2017/9/1
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 10

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

fullmäktige beslutar
a_ttavslå motionen.

Ulrika Spårebo [S] yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
ag bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Ulrika Spårebos
(S) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktigebeslutar

g avslåmotionen.

Reservationer
Ulrika Spårebo[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 yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

r,
Justera des sign i W Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(443
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2015/310

Motion om att Salakommun utreder förutsättningarna för att
bilda ett kommunalt näringslivsbolag

INLEDNING

Ulrika Spårebo [S] inkom den 2 april 2015 med rubricerad motion. Motionären före-
slår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda Förutsättningarna för bildandet av
ett kommunalt näringslivsbolag samt att utredningen presenteras till kommunsty-
relsen senast i december 2015.

Beredning
BilagaKS2017/10/1
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 11

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

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfulllnäktige beslutar

a_t_tavslå motionen.

Protokollsanteckning
Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S) och Anders Kihlström [S]
lämnar in protokollsanteckning, se bilaga.

Utdrag

konununfullnuäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28W0
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2015/360

Motion om att söka medel från Fead för bistånd till utsatta EU-
medborgare i Salakommun

INLEDNING

Beatrice Björkskog [Fl] inkom den 27 april 2015 med rubricerad motion. Motion-
ären föreslår att Salakommun skyndsamt utreder möjligheterna att starta ett eller

flera projekt med hjälp av medel från Fead-fonden samt att Sala kommun söker
pengar från Pearl-fonden innan ansökningstiden för 2015 går ut, för att kunna starta

upp ett första projekt under hösten 2015.

Beredning
Bilaga KS2017/11/1
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 12

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

fullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 291441
KOMMUNSTVRELSEN Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2015/2S3

§ 25 Motion angående utsatta EU-medborgare

INLEDNING

Beatrice Björkskog (FI) inkom den 14 april 2015 med rubricerad motion. Motion-

ären yrkar bl a i 12 punkter, på att Salakommun ska arrangera insatser för socialt

utsatta EU-medborgare.

Beredning
Bilaga KS2017/28/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS2017/28/2, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning

Bilaga KS2017/28/3, motion
Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 31

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar
m anse motionen besvarad.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
att kommunstyrelsens hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Johanna Ritva-

dotters [V] yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3°W”
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2016/290

Motion -handlingsplan för utsatta EU-medborgare

INLEDNING

Beatrice Björkskog (FI) inkom den 26 februari 2016 med rubricerad motion. Mot-

ionären föreslår att Sala kommun upprättar en långsiktig handlingsplan som ger

stöd och riktlinjer till tjänstemän för hur utsatta EU-medborgare ska tas emot, så att

likabehandlings stärks och för att motverka risken för utsatthet för de EU-medbor-

gare som befinner sig i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS 2017/29/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Bilaga KS 2017/29/2, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning

Bilaga KS 2017/29/3, motion

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 32

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

gt anse motionen besvarad.

Johanna Ritvadottet* [V] yrkar

att kommunstyrelsens hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition pä ledningsutskottets förslag och Johanna Ritva-

dotters [V]yrkande och filmer sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31”“)
I’ H KOMMUNSTYRELSEN KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2016/ 689

§ 27 Motion om avgift för reserverade böcker

INLEDNING
Kristina Nyberg [S] inkom den 18 maj med rubricerad motion. Motionären föreslår
att reservationsavgiften för böcker tas bort på biblioteken i Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS2017/30/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2017/30/2, beslut KFN § 93
Bilaga KS 2017/30/3, yttrande från Kultur och Fritid
Bilaga KS2017/30/4, motion
Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 33

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hennställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttavslå motionen.

Ulrika Spårebo (S) och Johanna Ritvadotter (V) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och
Ulrika Spårebos [S] yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsen ltemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttavslå motionen.

Reservationer
Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp [S], Camilla Runerås (S), Anders Dahlström [S] re-
serverar sig till förmån för Ulrika Spårebos yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justeran,de\ssig/ Utdragsbestyrkande

p.IB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32M43
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2015/740

Motion om att uppföra en vattenplan för Sala

INLEDNING

Viktor Kärvinge (S) inkom den 23 oktober 2015 med rubricerad motion. Motionären
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i samband med översiktsplaneringen ta

fram en riktig vattenplan för Salakommun.

Beredning
Bilaga KS2017/31/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS2017/31/2, yttrande frän samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS2017/31/3, motion
Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 34

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

Ulrika Spårebo (S), Johanna Ritvadotter (V), Ingela Kilholm Lindström [M P) yrkar
att kommunstyrelsenshemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttbifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och

Ulrika Spärebos (S) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer led-

ningsutskottets förslag röstar ja, den som biträder Ulrika Spärebos [S] yrkande rös-
tar nej.

Vid omröstningen avges 7 ja-röster (Carola Gunnarsson [C]. Anders Wigelsbo [C],
Magnus Eriksson [SBA], Peter Molin [M], Michael PBJohansson [M], Hanna Westman
[SBA], Magnus Edman [SD] och 6 nej-röster: Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp [S],
Anders Dahlström [S], Camilla Runerås [S], Ingela Kilholm Lindström [MP], Johanna

Ritvadotter (V).

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

Reservationer
Ulrika Spårebo[S), Per-Olov Rapp [S], Camilla Runerås (S), Anders Dahlström [S],
Ingela Kilholm Lindström [MP], Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån
för Ulrika Spärebos yrkande.

Utdrag

.kommunfullmäktige

Utdragshestyrka nde

q}\\



 ‘W:SALA
KOMMUN

§29

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33I“)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2 0 1 7-02-09

Dnr 2015/279

Motion om att införandet av en webbaserad medborgardialog
skrivs in i strategiska planen 2016-2018

[NLEDNING

Bengt Jansson [S] inkom den 25 mars 2015 med rubricerad motion. Motionären fö-

reslår att införandet av webbaserad medborgardialog skrivs in i den strategiska pla-

nen för 2016-2018.

Beredning
Bilaga KS 2017/32/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2017/32/2, yttrande från demokratiberedningen

Bilaga KS 2017/30/3, motion

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 35

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

Ltt anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

att kommunstyrelsens hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och

Ulrika Spårebos (S) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Reservationer

Ulrika Spårebo[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 yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34'44)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2016/681

Motion om blodgivning påbetald arbetstid

INLEDNING
Magnus Edman (SD) inkom den 17 maj 2016 med rubricerad motion. Motionären fö-
reslår att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Salakommun ges möjlighet att

skänka blod på betald arbetstid samt uppdrar till Salakommun som arbetsgivare, att
upplysa alla anställda och uttala sig positivt till att anställda blir blodgivare.

Beredning
Bilaga KS2017/34/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS2017/34/2, yttrande från kommunchefens stab
Bilaga KS2017/34/3, motion
Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 38

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttbifalla motionen
att frånvaro för att lämna blod på betald arbetstid kan medges av närmaste ciiefi de

fall vikarie ej behöver sättas in, samt
a_ttuppmana Region Västmanland att använda sig av blodbuss som besöker kommu-
nens större arbetsplatser för att öka tillgången till blodgivare.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen, samt

a_ttfrånvaro för att lämnablod på betald arbetstid kan medgesav närmastechefi de
fall vikarie ej behöver sättas in, samt

ü uppmana Region Västmanland att använda sig av blodbuss som besöker kommu-

nens större arbetsplatser för att öka tillgången till blodgivare.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2016/348

Motion om "cykling utan ålder - rätten till vind i håret!"

INLEDNING

Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom den 14 mars 2016 med rubricerad motion.

Motionären föreslår att Sala kommun undersöker möjligheten att starta upp en för-

söksverksamhet på ett passande äldreboende och att man undersöker kostnaden för
att köpa in ett par trehjuliga lådcyklar medelmotorer för att kunnaerbjudaäldre att
få kommaut ochkännavinden i håret.

Beredning
Bilaga KS2017/35/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS2017/35/2, yttrande från Vård och Omsorg
BilagaKS2017/35/3, beslut VON§ 117
BilagaKS2017/35/4, motion
Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 39

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

Hanna Westman [SBA] yrkar bifall till Carola Gunnarssons (C) förslag.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 355443
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2016/288

Motion —gå med i nätverk mot diskriminering och rasism

[NLEDNING

Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 26 februari 201 med rubricerad motion. Motion-

ären föreslår att kommunfullmäktige beslutaratt Salakommun ansluter sig till
SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering samt att Sala kommun tar fram en

handlingsplan för kommunens arbete mot rasism och diskriminering utifrån
ECCAR:stiopunktsprogram.

Beredning
Bilaga KS 2017/34/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2017/34/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2017/34/3, motion

Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 40

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

Per-Olov Rapp (S), Anders Dahlström (S), Ingela Kilholm Lindström (M0), Johanna

Ritvadotter [V] yrkar
att kommunstyrelsens hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ü bifalla motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och
Per-Olov Rapps [S] yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer led-
ningsutskottets förslag röstar ja, den som biträder Per-Olov Rapps [S] yrkande rös-

tar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster (Carola Gunnarsson [C], Anders Wigelsbo [C],
Magnus Eriksson [SBA], Peter Molin [M], Michael PBJohansson [M], Hanna Westman

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

Ritvadotter (V).

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

/ 
Juste ändes s' n

 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37144)
KOMMUNSTYRELSEN

KOM MU N Sammanträdesdatum

2017-02-09
 

forts § 33

Reservationer
Ulrika Spåreb0(S], Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S],

Ingela Kilholm Lindström [MP], Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån
för Per-Olov Rapps yrkande.

Utdrag

kommunfullméiktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38WU
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2016/ 565

Medborgarförslag om högstadieskola i Ransta

[NLEDNING
Medborgäre i Ransta genom Linda Brüdigam, inkom den 21 april 2016 med rubrice-

rat medborgarförslag. Totalt har förslaget 179 namnunderskrifter.
Förslagsställarna skriver att det är en stor föräldragrupp i Ransta som önskar att ett

högstadium med årskurserna 7-9 införs, i samband med att en ny skola i Ransta ska
byggas.

Beredning
BilagaKS2017/12/1
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 13

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

a_ttavslå medborgarförslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttavslå medborgarförslaget.

Utdmg

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39W”
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2015/1012

Medborgarförslag -Skatepark i Ransta eller Ranstaby

INLEDNING

Richard Tliygesen inkom den 23 december 2015 med ett medborgarförslag gällande

möjligheten av byggnation av en skatepark i Ransta eller Ransta by.

Beredning
Bilaga KS2017/13/1
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 14

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
;t anse medborgarförslaget besvarat.

Beslut
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfulltnäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49”“)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2016/462

Medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet för skolbarn som åker
buss i Sala kommun genom obligatorisk refiexväst tillsammans
med busskort

[NLEDNING

Cecilia Enström inkom den 30 mars 2016 med rubricerat medborgarförslag. För-

slagsställaren föreslår att Sala kommun sänder ut busskort och reflexväst till alla

barn som åker buss till skolan, oavsett ålder. För att få åka med bussen är då både

busskort och refiexväst obligatorisk under den mörka årstiden.

Beredning
Bilaga KS 2017/14/1
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 15

Yrkanden
Carola Gunnarsson [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 fullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41W”
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr 2016/685

Ändring av detaljplan för Silvergruvan 1:88 m fl [Hammarhagen];
beslut om antagande

[NLEDNING

Hammarhagen är ett landsbygdsområde, för i första hand bostadsändamål, beläget i

den södra delen av Salastad. Den aktuella detaljplanen [4026] för Hammarhagen

vann laga kraft 2010-07-23. Planen har en utformningsbestämmelse angående ga-

velbredd påuthussom i praktiken ej tillämpats dåtidigare komplementbyggxiader
har uppförts med större gavelbredder utan att avvikelser noterats i handläggningen.

Bygg-och miljönämnden beslutade dock i bygglovsärende (SBN 2016/639] att ej be-

vilja mindre avvikelse för garage på fastigheten Silvergruvan 1:930. Då kommunen
har skyldighet att behandla medborgarna lika vore det olämpligt att tillåta överskri-

dande av gavelbredd på en fastighet och inte tillåta det på en annan, då förutsätt-

ningarna är de samma. Plan-och utvecklingsenheten har skyndsamt utarbetat och

samrått ett förslagtill ändring av detaljplan.

Beredning
Bilaga KS2017/39/1, missiv
Bilaga KS2017/39/2, utlåtande
Bilaga KS2017/39/3, karta
Bilaga KS 2017/39/4, tillägg till planbeskrivning

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsenbeslutar
a_ttanta ändring av detaljplan för Silvergruvan 1:88 m fl Hammarhagen.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta ändring av detaljplan för Silvergruvan 1:88m fl Hammarhagen.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, Plan-och utvecklingsenheten

‘mp fl“0:1}(o

Utdragsbestyrkande
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U KOMMUNSTYRELSEN KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-02-09

§ 37 Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 19 december 2016,

17 januari 2017 samt 31 januari 2017 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar,
samt andra särskilt förtecknade delegationsbesluti enlighet med Bilaga KS
2017/38/1.

/
Justeran es si Utdragsbestyrkande

\_/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43W"
KOMM UNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Dnr2017/116

Omfördelning av ram

INLEDNING
För att öka kvalitén gällande ekonomin mot gymnasieskolan föreslås att en förstärk-
ning med ytterligare en ekonom görs.

Beredning
Bilaga KS2017/40/1, missiv
Bilaga KS2017/40/2, protokollsutdrag Skolnämnd, 2017-01-25 § 4

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
a_ttomfördela 610 000 kr från skolnämndens ram till kommunstyrelsen, gällande
finansiering av en verksamhetsnära ekonom mot gymnasieskolan.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttomfördela 610 000 kr från skolnämndens ram till kommunstyrelsen, gällande
finansiering av en verksamhetsnära ekonom mot gymnasieskolan.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-02-09

Anmälan om byte av personlig ersättare till politisk samverkans-
grupp i Region Västmanland

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S) anmäler Emilia Jonsson [S] som ny personlig ersättare för Peter

Molin (M) i den politiska samverkansgrupp som hanterar gränsöverskridande frå-

gor som rör barn/tunga inom området socialtjänst, skola och vård i Region Västman-

land.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

;m utse Emilia Jonsson [S] som personlig ersättare för Peter Molin (M) i den poli-

tiska samverkansgrupp som hanterar gränsöverskridande frågor som rör barn/unga

inom området socialtjänst, skola och vård i Region Västmanland.

Utdrag

Region Västmanland, Administrativ service, 721 89 Västerås

Utd ragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsesammanträdet 2017-02-09

Ärende 23. Motion om att Sala kommun utreder förutsättningarna för att bilda

ett kommunalt näringslivsbolag

Diarienrl<s2015/310/1-5

PROTOKOLLSANTECKNING

Den 2 april 2015 lämnade vi socialdemokrater in en motion om att Sala
kommun utreder förutsättningarna för att bilda ett kommunalt

näringslivsbolag. De styrande har valt att inte behandla motionen förrän nu,

och då har nästan 2 år gått sedan inlämnadet. Vi har förstått att de styrande
inte velat utreda frågan. Utan istället har de styrande i oktober 2016 lagt fram

ett förslag om att inrätta ett nytt Näringslivskontor.Vi har från
socialdemokraternas sida valt att inte säga nej till det, med anledning av att en

förändring är nödvändig för att fortsätta utveckla näringslivet i kommunen. Vi

är förvånande att det tagit så långtid för minoritetsstyret att bereda motionen
inom rimlig tid. Vi hade förväntat oss en snabbare hantering eftersom frågan är

oerhört viktig för kommunen. Vi kommer att återkomma i ärendet.


