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Närvarolista

Beslutande

Ledamöte' CarolaGunnarsson[C],ordförande
Peter Molin (M)
Fredrik Larsson (M)
Hanna Westman [SBA], förste vice ordförande
Ulrika Spårebo (S), andre vice ordförande
CamillaRunerås(S)
Anders Dahlström [S]
Ingela Kilholm Lindström [MP]
Johanna Ritvadotter (V)

Tjänstgörandeersättare Michael PBJohansson [M] ersätter Christer Eriksson [C]
Magnus Eriksson (SBA) ersätter GustafEriksson [C]
Bo Kihlström (S) ersätter Per-Olov Rapp [S]
RaggeJagero [SD] ersätter Magnus Edman (SD)

Närvarandeersättare Lars Alderfors [L]

Sickan Palm [KD]
Alaittitt Temur (S)
Marie Berglind [Fl]
Louise Eriksson [SD]

Övrigadeltagare Magdalena Sundström, handläggare

Anna Cedervång, redovisningsekonont
Sofia Elrud, planarkitekt

Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlmatt, kottttnunsekreterare
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§ 52 Ordningsfråga

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

gg följande ärende kompletteras dagens föredragningslista

0 Detaljplan för fastigheten Islingby 3:6 - beslut om antagande

0 Information om Krisberedskapsvecka

0 Ombud till Kommuninvest förbundsstämma

Just r'an_dessign . Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W51
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Dnr 2017/313

Ansökan om ekonomiskt bidrag 2017 till Rockkören Sala
INLEDNING
Kulturskolan i Sala ansöker om ett ekonomiskt bidrag om 30.000 kronor för körle-
darskap i Rockkören under 2017.

Beredning
Bilaga KS 2017/63/1, skrivelse från barn-och utbildning

Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 69
Handläggare Magdalena Sundström föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanslå 30.000 kronor till Kulturskolan för genomförande av verksamheten i Rock-
kören under 2017, att täckas av eget kapital.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

.a_ttanslå 30.000 kronor till Kulturskolan för genomförande av verksamheten i Rock-

kören under 2017, att täckas av eget kapital.

Utdrag

Kulturskolan,

Benny Wetterberg
Ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande

oü
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Dnr 2017/346

Bokslut 2016
Beredning

Reviderad Bilaga KS2017/70/1, årsredovisning 2016
Reviderad Bilaga KS 2017/70/2, indikatorsammanställning 2016
Bilaga KS 2017/70/3, begäran om tilläggsbudgeti 2017 års driftsanslag
Bilaga KS 2017/70/4», begäran om tilläggsanslag investeringar från 2016-2017
Bilaga KS 2017/70/5, nämnderna/kontorens internkontrollplanei' 2016
Bilaga KS 2017/70/6, nämndernas beslutsprotokoll
Bilaga KS 2017/70/7, årsredovisning/koncernredovisning Sala-Heby Energi AB
Bilaga KS 2017/70/8, årsredovisning Salabostader AB
Bilaga KS 2017/70/9, årsredovisning Sala Silvergrtlva AB

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 78

Redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets föreslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttgodkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna.
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,
a_ttfastställa tilläggsbudget för 2017 års driftanslag med 89.000 kronor i enlighet
med Bilaga KS 2017/70/3, samt
a_ttfastställa tilläggsbudget för 2017 års investeringsbudget med 36890000 kronor
i enlighet med Bilaga KS 2017/70/4,
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
ag godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna 2016,
samt
a_t_tha en uppföljning av investeringsbudgeteii för 2017 på kommunstyrelsens sam-
manträde i juni.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ä: godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
a_tt godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

g fastställa tilläggsbudget för 2017 års driftanslag med 89.000 kronor i enlighet
med Bilaga KS 2017/70/3, samt
g fastställa tilläggsbudget för 2017 års investeringsbudget med 36890000 kronor
i enlighet med Bilaga KS 2017/70/4,

Utdragsbestyrka nde

MQ,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W6)
KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

201 7-04-04
  

forts § S4

dels att kommunstyrelsen för egen de] beslutar
gg godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna 2016,
samt
g ha en uppföljning avinvesteringsbudgeten för 2017 på konnnunstyrelsens sam-
manträde i juni.

Utdmg

Kommu nfullmäktige

Juste an es si n' Utdragsbestyrkande
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,få KOMMUNSTYRELSEN KOMMU N Sammanträdesdatum

2017-04-04

Dnr 2017/265

§ 55 Budgetdirektiv

INLEDNING

Förslag till budgetdirektiv for det fortsatta budgetarbetet.

Beredning
Bilaga KS 2017/76/1, beräkningar strategiskt inspel ekonomi 2018-2020

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 79.
Redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid ärendets beredning.

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

att fastställa budgetdirektiv i enlighet med föreliggande förslag, Bilaga KS
201 7/ 76/ 1.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa budgetdirektiv i enlighet med föreliggande förslag, Bilaga KS
2017/76/1.

Utdrag

Ekonomikontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-04-04

Dnr 2017/315

§ 56 Bemyndigande att teckna firma

[NLEDNING
Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut
fattas avseende bemyndigande att teckna firma.

Beredning
BilagaKS2017/66/1, skrivelse från ekonomikontoret

Ledningsutskottets beslut 2017-03-14, § 72

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttmed upphävande av kommunstyrelsens beslut den 12 maj 2016, § 70, besluta att
bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttmed upphävande av kommunstyrelsens beslut den 12 maj 2016, § 70, besluta att
bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma:

Mårten Dignell ekonomichef
Inger Lindström Controller
Anna Cedervång redovisningsekonom
Inger Dellbeck ekonomihandläggare
Sofia Högerberg ekonom
Daniel Ahlin ekonom
Helena Birelius ekonomihandläggare
Nathalie Martinsson verksamhetscontroller
Mirjam Olsson ekonomisekreterare
KashifChohan verksamhetscontroller
Lars Dahlén controller

Utdrag

Ekonomikontoret

Juster ndes si Utdragsbestyrkande

ck»
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Dnr2017/356

Ombudgetering av investeringsmedel till nya Ransta skola, för-
skola och idrottshall
[NLEDNING
Ransta skola och förskola har under flera år varit i byggnadstekniskt dåligt skick och
skollokalerna år inte ändamålsenliga.
En ny detaljplan som väntas vinna laga kraft under våren 2017 har tagits fram. De-
taljplanen anger möjlighet att bygga både skola, förskola och en fullstor idrottshall.

Beredning

Bilaga KS 2017/69/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten
Bilaga KS 2017/69/2, skissförslag Ransta skola
Bilaga KS 2017/69/3, skissförslag Ranstahallen
Bilaga KS 2017/69/41, Situationsplan

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 76

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
ag bygga en ny skola F-6 för 130-160 elever och förskola för 80-100 elever,
att bygga en fristående fullstor 20 x40 meter idrottshall, bibliotek och medborgar-
kontor, samt

ag ombudgetera 39.000.000 kronor för 2017, 89.000.000 kronor för 2018 och

7.000.000 kronor för 2019, totalt 135.000.000, av beslutat anslag för investerings-
projektet "renovering/ombyggnation/nybyggnation skollokaler”.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

at_tbygga en ny skola F-6 för 130-160 elever och förskola för 80-100 elever,
a/tt bygga en fristående fullstor 20 x 40 meter idrottshall, bibliotek och medborgar-
kontor, samt

awttombudgetera 39000000 kronor för 2017, 89.000.000 kronor för 2018 och
7.000.000 kronor för 2019, totalt 135000000, av beslutat anslag för investerings-
projektet "renovering/ombyggnation/nybyggnation skollokaler".

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, Anders Almroth
Barn och Utbildning, JuneAnn Wincent

Kultur och Fritid, Roger Nilsson
Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “W
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Dnr 2017/342

Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, S kap 33 §, ska motioner beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år frän det att motionen väcktes. Om beredning 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 från vidare hand-
läggning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen göra denna redovisning vid
fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS2017/71/1, missiv
Bilaga KS 2017/71/2, sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett är
Bilaga KS 2017/71/3, sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala
kommun till och med den 14 mars 2017

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 80

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

"/
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2017-04-04

Dnr 2017/343

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett
år

INLEDNING
Enligt kommunallagen, 5kap 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 2017/72/1, missiv

Bilaga KS 2017/72/2. sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats
inom ett är
Bilaga KS 2017/72/3, sammanställning av aktuella medborgarförslag som inkommit
till Sala kommun till och med den 13 mars 2017

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, §81.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-
mäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

Utdrag

Kommun fullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Dnr 2017/344

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medbor-
garförslag

INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade, KS § 10, 2009-01-29, att bifalla motion om redovis-
ning av verkställande av bifallna Inotioxier och medborgarförslag. Motionären före-
slog att kommunfullmäktige ska få en redovisning av de motioner och medborgar-
förslag som bifallits men ännu inte verkställts

Beredning

Bilaga KS 2017/73/1, missiv

Bilaga KS 2017/73/2, redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 82.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna reviderad redovisning och lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utd ragsbestyrka nde
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2017-04-04

Dnr 2016/1246

lnför inrättandet av nytt Näringslivskontor

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25, § 161, att inrätta ett nytt Näringslivskon-
tor fr 0 m den 1 januari 2017.
Ett steg i bildandet av nytt Näringslivskontor är att omfördela den budgetram som i
dag finns avsatt for näringslivsarbete inom kommunchefens verksamhet till det nya
Näringslivskontoret.

Beredning
Bilaga KS2017/82/1, skrivelse från lcommunchefen

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 86

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttomfördela 2017 års budgetram för näringsliv 5.905.000 kronor, från kommun-
chef, ansvar 10000000 till nytt Näringslivskontor, ansvar 12000000.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

ä; omfördela 2017 års budgetram för näringsliv 5.905.000 kronor, från kommun-

chef, ansvar 10000000 till nytt Näringslivskontor, ansvar 12000000.

Utdrag

Kommunstyrelsens förvaltning, Jenny Nolliage
Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrka nde
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Dnr 2017/360

§ 62 Framtidens Företagare

[NLEDNING
Framtidens Företagare är ett projekt i Västmanlands län, där Sala,Fagersta och Nor-
bergs kommuner deltar. Syftet är ge ungdomar nrellaxi 14-18 år möjlighet att starta
ett företag under sommaren. I konceptet ingår bland annat en grundutbildning i ent-
reprenörskap, handledning och andra aktiviteter.

Beredning
Bilaga KS2017/83/1, presentation av projektet Framtidens företagare

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 87

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanslå 60.000 kronor till projektet Framtidens Företagare, att anvisas ur eget ka-
pital.

Ulrika Spårebo [S] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 60.000 kronor till projektet Framtidens Företagare, att anvisas ur eget ka-
pital.

Utdmg

Företagarcentrum, Gerd Svedberg
Ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Utdragsbestyrkande

(Nix 



 *å*SALA
KOMMUN

§63

Justerandes sign

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15126'
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Sammanträdesdatum

2017-04-04

Dnr2016/291

Motion om uppsökande verksamhet med rådgivning och informat-
ion till utsatta EU-medborgare

INLEDNING
Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 26 februari 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig verksamhet/enhet
att genom uppsökande verksamhet ge utsatta EU-medborgare som vistas i Salakom-
mun information och rådgivning på modersmålet.

Beredning
Bilaga KS2017/79/1, motion
Bilaga KS2017/79/2, beslut VON, 2016-06-22, § 88
BilagaKS2017/79/3, skrivelse från Vård-ochomsorg
Bilaga KS2017/79/4, skrivelse från kommunstyrelsen förvaltning
Bilaga KS2017/79/5, svar från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 88.

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

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
att kommunstyrelsens hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttbifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Johanna Ritvadot-
ters (V) förslag och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttavslå motionen.

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

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

ma»
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Dnr 2016/1456

Motion könsneutral benämning - låt tjänstemän bli tjänsteperso-
ner

INLEDNING
Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 5 december 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att benämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala
"tjänsteperson" i alla sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar
samt att "tjänsteperson" används i allt nytt material och för övrigt successivt införli-
vas vid revidering av material

Beredning

Bilaga KS 2017/80/1, motion
Bilaga KS 2017/80/2, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning
Bilaga KS 2017/80/3, svar från kommunstyrelsen ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 89

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttbifalla motionen
a_ttbenämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i alla
sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar, samt
Ltt benämningen "tjänsteperson" används i allt nytt material och för övrigt succes-
sivt införlivas vid revidering av material.

Ragge Jagero [SD] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttavslå motionen.

Johanna Ritvadotter [V] och Hanna Westman [SBÄ] yrkar bifall till ledningsutskot-
tets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Ragge Jageros
(SD) förslag och finner sitt eget yrkande bifaller.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttbifalla motionen
g benämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i alla
sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar, samt
a_ttbenämningen ”tjänsteperson” används i allt nytt material och för övrigt succes-
sivt införlivas vid revidering av material.

Utdragsbestyrkande

ok l
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forts § 64

Reservation
Raggelager:) (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr2016/236

Medborgaförslag om att inrätta ett Medborgarråd i Sala

INLEDNING

Ett medborgarförslag undertecknat av åtta avsändare med Lars Öberg som kontakt-
person, inkom den 16 februari 2016.
Förslagsställarna vill att kommunen verkar för en fördjupad lokal demokrati genom

att skapa ett medborgarråd med övergripande och sammanhållande verksamhet.

Beredning
Bilaga KS 2017/78/1, medborgarförslag

Bilaga KS 2017/78/2, yttrande från kommunchefens stab
BilagaKS2017/78/3, svar från komtmmstyrelsenordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 90.

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

BESLUT
Kommunstyrelsenhemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/1100

Medborgaförslag om att Sala kommun behöver en handlingsplan
för hur självmorden ska minska

INLEDNING

Annika Kilmark inkom med rubricerat medborgarförslag den 7 september 2016
l förslaget föreslås att Sala kommun tar fram en handlingsplan för att ha en nollvis-
ion för självmord.

Beredning
Bilaga KS 2017/81/1, Inedborgarförslag
Bilaga KS 2017/81/2, beslut SKN, 2017-02-15, § 15
Bilaga KS2017/81/3, yttrande från Barn-och utbildning
Bilaga KS2017/81/4, beslut VON, 2017-02-15, § 13
Bilaga KS2017/81/S, yttrande från Värd-och omsorg
Bilaga KS2017/81/6, svar från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 91.

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

att en handlingsplan tas fram för hur självmorden ska minska.

Johanna Ritvadotter [V] och Hanna Westman [SBA] yrkar bifall till ledningsutskot-
tets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttbifalla medborgarförslaget
att en handlingsplan tas fram för hur självmorden ska minska.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/390

Val av ombud vid ägarmöte för Västmanlands Tolkservice ekono-
misk förening

INLEDNING
Västmanlands tolkservice ekonomisk förening planerar att genomföra sitt årliga
ägarmöte den 21 april 2017. Ett ombud ska utses av Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS 201 7/85/1, inbjudan

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_ttutse Lars Alderfors [L] som ombud vid ägarmöte för Västmanlands Tolkservice
ekonomisk förening.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttutse Lars Alderfors (L) som ombud vid ägarmöte för Västmanlands Tolkservice
ekonomisk förening.

Utdrag

Västmanlands Tolkservice ekförening
Lars Alderfors

Utdragsbestyrkande

OK
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Dnr 2017/179

Revidering av attestlista Kommunstyrelsens verksamheter

[NLEDNING

Sala kommuns attestlista för kommunstyrelsens verksamheter behöver revideras.

Beredning
Bilaga KS 2017/86/1, missiv
Bilaga KS 2018/86/2, attestlista för konnnunstyrelsens verksamheter

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_ttfastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheteri enlighet
med Bilaga KS 2017/86/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

ag fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet
med Bilaga KS2017/86/2.

Utdrag

Ekonomikontoret, Mirjam Olsson
Kommunstyrelsens förvaltning,

Kommunchef

Medborgarkontor'
Ekonomikontor

Personalkontor

Samhällsbyggnadskontoi'
Bygg-och miljökontor

Räddningstjänst

Överförmyndare

Utdragsbestyrkande

oo l
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Dnr 2016/1449

§69 Detaljplan för fastigheten Islingby 3:6 - beslut om antagande

INLEDNING

Gällande plan för fastigheten lslingby 3:6 stämmer inte överens med verkligheten.
Syftet med planandringen är dels att anpassa planen till befintliga förhållanden och
dels medge viss utveckling av fastigheten. Planarbetet bedrivs ned begränsat stan-
dardförfarande. Förslaget har varit ute på samråd mellan den 6 och 28 mars 2017.

Beredning
Bilaga KS2017/87/, missiv -beslut om antagande
Bilaga KS2017/87/2, plan-och genomförandebeskrivning
BilagaKS2017/87/3, Lltlåtande
BilagaKS2017/87/4, karta
Bilaga KS 2017/87/5, kartbilaga rättigheter

Ärendet föredras av planarkitekt Sofia Elrud.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_ttgodkännaplanförslagetochutlåtandet, samt
a_ttanta detaljplanen för fastigheten lslingby 3:6.

BESLUT
Kommunstyrelsenbeslutar

a_ttgodkänna planförslaget och utlåtandet, samt
a_ttanta detaljplanen för fastigheten lslingby 3:6.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan-och Utvecklingsenheten

UtdragsbestyrkandeJusterapd Zsflign -

919/i i 
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information om krisberedskapsvecka

[NLEDNING

KommunchefJenny Nolhage informerar om att den 8-14 maj 2017 arrangeras den
första Krisberedskapsveckan i Sverige. Syftet är att förbättra människors riskmed-
vetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om
samhälletplötsligt inte fungerar somvi är vanavid.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ,MSB,formulerar övergripande bud-
skap och tar fram informationsmaterial. Kommunerna arrangerar sedan egna aktivi-
teter. Jenny Nolhage och krisberedskapssamordnare Rickert Olzon återkommer med
ytterligare information samt en inbjudan om att delta i aktiviteter under den aktu-
ella veckan.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

(yr/l
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§71 Utseende av ombud till Kommuninvest föreningsstämma

INLEDNING
Utseende av ombud till Kommuninvest föreningsstämma den 20 april 2017 i Stock-
holm.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Carola Gunnarsson [C] som ombud för Sala kommun vid Kommuninvest för-
eningsstämma den 20 april 2017.

Justerandes s'g’n Utdragsbestyrkande
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Ärendenavgjordamed stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 14 mars 2017 samt
21 mars 2017 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt för-

tecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS2017/84/1.

Utdragsbestyrkande


