
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL H24)
r KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-06-07

Platsochtid GustafAdolfssalen, kl 08.30-11.00

Närvarande SE‘sidan 2

Utsesattjustera Ingela Kilholm Lindström [MP]

Justeringenspiatsochtid Kommunstyrelsens férvaltninf, fredag den 9 juni 2017 kl.1S.15

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 97-117 
 
     Oldlölallde ..............................................................................f:) _____________
Carola Gunnarsson C)

Justerande __ _________________________
ilholm Lindström [MP]

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Datumför anslagsuppsättande 2017-06-12 Datumför anslagsnedtagande 2017-07-04

Förvaringsplatsför protokollet Kommunstyrelsens Förvaltning

illtllølsdül-»UltldliørgsjssssssssssssA.
Underskrift



 
Närvarolista

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Övrigadeltagare

Justerandes sign

{Wog

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL N“)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Carola Gunnarsson (C), ordförande
Christer Eriksson [C]
GustafEriksson [CJ
Peter Molin [M]
Hanna Westman [SBA], förste vice ordförande
Ulrika Spårebo [S], andre vice ordförande
Per-Olov Rapp [S]
Camilla Runerås [S]
Anders Dahlström (S)
Ingela Kilholm Lindström [MP]
Johanna Ritvadotter [V]
Magnus Edman [SD] kl.08.30-10.25

Michael P B Johansson (MJ ersätter Fredrik Larsson [M]

Lars Alderfors [L]
Bo Kihlström [S]
Alaittin Temur [S]
Marie Berglind [FI] kl.08.30-10.55

Gunilla Pettersson, chef administrativa enheten
Lena Steffner, plan-och utvecklingschef
Lars Rokkjaer, konflikthanterare

Börje Andersson, rektor Ösby Naturbruksgymnasium
Jenny Jogensjö, lärare Ösby Naturbruksgymnasium
Ida Eriksson, elev Ösby Naturbruksgymnasium
Maria Eriksson, elev Ösby Naturbruksgymnasium
Raquel Paz,elev Ösby Naturbruksgymnasium
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande



 
SALA
KOMMUN

Justerandes sign

Mt,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Innehållsförteckning
§97

§98

§99

§100

§101

§102

§103

§104

'§105

§l0E

§107

§108

§109

§110

{I111

§112

5113

§114

§115

§115

§117

Förslag till Rlktlinje för hantering av arkiv ................. ..

Förslag till Gallringsplan för informationsbärande medium av ringa och kortvarig betydelse ......................... ..5

Överlämnande av myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst från Sala kommun till Region
Västmanland .................................................................................................................................................... .. 6

Remiss från Regeringskansliet om betänkande SOU 2017:29 Brottsdatalag; yttrande .................................... .. 7

Förslag till nya arvodesregler för gode män till ensamkommande barn .......................................................... .. 8

Information om film angående integrationsarbetet i Sala kommun ................................................................ .. 9

Budgetförslag kommunstyrelsens verksamheter och överförmynda ren 20182020 ..................................... ._10

Förslag till Riktlinje för särskild kollektivtrafik i Sala kommun ....................................................................... ._11

Förslag till Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter, Sala kommun .................................... ._12

Förslag till Riktlinje för färdtjänst l Sala kommun .......................................................................................... .. 13

Förslag till Riktlinje för riksfärdtjänst i Sala kommun ..................................................................................... ..14

Riktlinje om kränkande särbehandling .......................................................................................................... .. 15

Ombudgetering av investeringsmedel för åtgärder Griessbachs kanal/Gröna gången ................................. .. 16

Bemyndigande att teckna firma .................................................................................................................... ._17

Förslag till Sotningstaxa 2017 ........................................................................................................................ ._18

Förslag till taxa för Brandskyddskontroll 2017 ............................................................................................... ,, 19

Reviderad attestlista för Kommunstyrelsens verksamheter yttrande ........................................................... .. 20

Nytt serviceavtal med Nedre Dalälvens Intresseförening .............................................................................. ._21

Ärenden avgjorda med stöd av delegation .................................................................................................... ..22

Ungt företagande Ösby Naturbruksgymnasium ............................................................................................ ._23

Avslutning ...................................................................................................................................................... __24

Utdragsbestyrkande

 

3(24)



 

49¢aan

§97

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W”
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Dnr 2017/650

Förslag till Riktlinje för hantering av arkiv
INLEDNING
För att kunna bevara kommunkoncernens arkiv elektroniskt ses det som en nödvän-
dighet att övergå till processorienterad arkivredovisning_ Det nuvarande Arkivregle-

mentet från 2013 behöver därmed ersättas med ett förtydligande för att möta de
förändrade förutsättningarna som följer.

Beredning
BilagaKS2017/124/1, missiv
Bilaga KS2017/124/2, förslag till Riktlinje för hantering av arkiv

Ledningsutskottets beslut 2017-05-29, § 141
Enhetschefadministrativa enheten, Gunilla Pettersson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
gt antaRiktlinje för hantering av arkiv i enlighet med Bilaga KS2017/124/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje för hantering av arkiv i enlighet med Bilaga KS2017/124/2.

Utdrag
kommunchefett
kommunarkivarie

administrativa enheten,

Marie Öhlund

Utdragsbestyrka nde
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Dnr 2017/676

Förslag till Gallringsplan för informationsbärande medium av
ringa och kortvarig betydelse

[NLEDNING

En gallringsplan för handlingar av ringa och kortvarig betydelse är en del i arbetet

med rättssäker informationshantering. Planen hjälper anställda att veta vad som

kan kastas direkt eller efter kort tid. Den redovisar också för allmänheten vilka

handlingar som gallras och därför inte kan begäras ut.

Beredning

Bilaga KS2017/125/1, missiv

Bilaga KS 2017/125/2, Förslag till Gallringsplan för informationsbärande medium

av ringa och kortvarig betydelse

Ledningsutskottets beslut 2017-05-29, § 142.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Gallringsplan för informationsbärande medium av ringa och kortvarig bety-

delse i enlighet med Bilaga KS 201/125/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Gallringsplan för informationsbärande medium av ringa och kortvarig bety-

delse i enlighet med Bilaga KS 201/125/2.

Utdrag

kommunchefen

medborgarkontoret, administrativa enheten,

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/659

Överlämnande av myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärd-
tjänst från Sala kommun till Region Västmanland
INLEDNING
l den nyakollektivtrafiklagen har den regionala kollektivtrafikmyndigheten gettsett
övergripande ansvar att verka för att koilektivtrafiken i länet anpassas så att den är
tillgänglig för alla resenärsgrupper.Regionfullmäktige har beslutat att rekommen-
dera kommunerna i Västmanland att från och med den 1 april 2017, överföra myn-
dighetsutövningexiför färdtjänst till Kollektivtrañkmyndigheten Region Västman-
land.

Beredning

Bilaga KS2017/115/1, tjänsteskrivelse
Bilaga KS 2017/115/2, protokollsutdrag Regionfullmäktige § 14, 2017-02-22
Bilaga KS2017/115/3, lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Bilaga KS2017/115/4, lag (1997:736) om färdtjänst
Bilaga KS2017/115/5, avtal om Region Västmanlands Övertagande av verksamhet
från Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2017-05-16, § 129

Plan-och utvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttgodkännaavtal mellanSala kommun och kollektivtrafiknämnden Region Väst-
manland i enlighet med Bilaga KS 2017/115/5,
am från och med den 1 oktober 2017 överföra ansvaret för myndighetsutövning för
färdtjänst och riksfärdtjänst från Salakommun till Kollektivtrafikmyndigheten Reg-
ion Västmanland, samt

ag delegera till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson [C] och kommun-
chefjenny Nolhage att underteckna avtal med Kollektivtrafiknämnden.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutat'

a_ttgodkänna avtal mellan Sala kommun och kollektivtrafiknämnden Region Väst-

manland i enlighet med Bilaga KS 2017/115/5,
a_ttfrån ochmedden 1 oktober 2017 överföra ansvaretför myndighetsutövningför
färdtjänst och riksfärdtjänst från Salakommun till Kollektivtrafikmyndigheten Reg-
ion Västmanland, samt

att delegera till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson [C] och kommun-
cheflemty Nolhage att underteckna avtal med Kollektivtrafiknämnden.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/567

Remissfrån Regeringskansliet om betänkande SOU2017:29
Brottsdatalag; yttrande
[NLEDNING
EU:snya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för komplette-

rande nationella bestämmelser av olika slag.
Sala kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter angående betänkandet SOU

2017:29 Brottsdatalag.

Beredning

Bilaga KS 2017/132/1, lista remittering av betänkandet SOU2017:29 Brottsdatalag

Bilaga KS2017/132/2, sammanfattningbetänkandetSOU2017:29 Brottsdatalag
Bilaga KS2017/132/3, yttrande från kommuniuristen

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C]yrkar
att kommunstyrelsenbeslutar
a_ttIedningsutskottet får i uppdrag att vid sammanträde den 27 juni 2017 avge ett

yttrande över betänkandet SOU 2017:29 Brottsdatalag, i vilket det bland annat ska

framgå hur skyddet för den enskilde och individens integritet tillvaratas.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttledningsutskottet får i uppdrag att vid sammanträde den 27 juni 2017 avge ett

yttrande över betänkandet SOU201 7:29 Brottsdatalag, i vilket det bland annat ska
framgå hur skyddet för den enskilde och individens integritet tillvaratas.

Utdrag

kommunjuristen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/737

§ 101 Förslag till nya arvodesregler för gode män till ensamkommande
barn

[NLEDNING
Den 1 juli 2017 träder ett nytt regelverk avseende ersättning för ensamkommande
barn i kraft. De nya reglerna innebär att kommunen för varje anvisat ensamkom-
mande barn får 52 000 kronor som en engångsersättning att täcka alla kostnader.
Tidigare har kommunen kunnat återsöka de faktiska kostnaderna för gode män till
ensamkommande barn. Den nya schablonen innebär att kommunens kostnader för
ensamkommande barn inte täcks. Arvodena till gode män för ensamkommande barn
behöver därför regleras.

Beredning
Bilaga KS2017/133/1, missiv

Bilaga KS 2017/133/2, förslag till nya arvodesregler för gode :nan till ensamkom-

mande barn

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttfastställa arvode och omkostnadsersättning för gode man till ensamkommande

barn i enlighet med Bilaga KS 2017/133/2.

BESLUT
Kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktige beslutar

a_ttfastställa arvode och omkostnadsersättning för gode män till ensamkommande
barn i enlighet med Bilaga KS2017/133/2.

Utdrag

kommunfullmäktige

Just randessign Utdragsbestyrkande
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Information om film angående integrationsarbetet i Sala kommun
INLEDNING

Lars Rokkjaer har arbetat med konflikter och krig sedan 1980-talet och är nu an-
ställd i Sala kommun. Han arbetade med konflikthantering på asylboendet på Sala
stadshotell. Under våren 2017 har kommunens integrationsarbete dokumenterats
och sammanställts i en film.

Beredning

Lars Rokkjaei' informerar och visar film.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ü lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
a_t_tlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 103 Budgetförslag kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyn-
daren 2018-2020

Beredning
Arbetsmaterial

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C]yrkar

att kommunstyrelsen beslutar
a_tthänskjuta ärendet till budgetberedningen.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tthänskjuta ärendet till budgetberedningen.

Just randes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/709

Förslag till Riktlinje för särskild kollektivtrafik i Sala kommun

INLEDNING

Under 2017 planeras en verksamhetsövergång för myndighetsutövning inom färd-

tjänst och riksfärdtjänst från Sala kommun till Region Västmanland [Kollektivtrafik-

myndigheten]. Pågrund av verksamhetsövergången har Riktlinje för särskild kollek-

tivtrafiki Sala kommun reviderats.

Beredning

Bilaga KS 2017/120/1, missiv

Reviderad Bilaga KS 2017/120/2, förslag Riktlinje för särskild kollektivtrafik i Sala

kommun.

Ledningsutskottets beslut 2017-05-29, § 138.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje för särskild kollektivtrafik i Sala kommun i enlighet med Bilaga KS

2017/ 120/ 2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje för särskild kollektivtrafik i Sala kommun i enlighet med Bilaga KS
2017/120/2.

Utdrag

plan-och Litvecklingsenheten

administrativa enheten,

Marie Öhlund

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/710

Förslag till Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade trans-
porter, Sala kommun

[NLEDNING

Under 2017 planeras en verksamhetsövergång för myndighetsutövning inom färd-

tjänst och riksfärdtjänst från Sala kommun till Region Västmanland [Kollektivtrafik-
myndigheten). Pågrund av verksamhetsövergångexi har Anvisningar och ansvar

samhällsfinansierade transporter Sala kommun reviderats.

Beredning
Bilaga KS2017/121/1, missiv
Bilaga KS 2017/121/2, förslag Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade trans-

porter, Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2017-05-29, § 139.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun, i

enlighet med Bilaga KS 201 7/12 1/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun, i

enlighet med Bilaga KS 2017/121/2.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

administrativa enheten,
Marie Öhlund

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/329

Förslag till Riktlinje för färdtjänst i Salakommun
INLEDNING

Under 2017 planeras en verksamhetsövergång för :myndighetsutövning inom färd-
tjänst och riksfärdtjänst frän Sala kommun till Region Västmanland [Kollektivtrafik-
myndigheten). Pägrund av verksamhetsövergången har Riktlinje för färdtjänst revi-
derats.

Beredning
Bilaga KS2017/123/1, missiv
Bilaga KS2017/123/2, förslag till Riktlinje för färdtjänst

Ledningsutskottets beslut 2017-05-29, § 136.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
g anta Riktlinje för färdtjänst i enlighet med Bilaga KS2017/123/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

LU anta Riktlinje för färdtjänst i enlighet med Bilaga KS2017/123/2.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten
administrativa enheten,
MarieÖhlund

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/330

§ 107 Förslag till Riktlinje för riksfärdtjänst i Salakommun
INLEDNING

Under 2017 planeras en verksamhetsövergång för myndighetsutövning inom färd-
tjänst och riksfärdtjänst från Sala lcommun till Region Västmanland [Kollektivtrafik-
myndigheten). På grund av verksamhetsövergången har Riktlinje för riksfärdtjänst
reviderats.

Beredning
Bilaga KS2017/128/1, missiv
Bilaga KS2017/128/2, förslag till Riktlinje för riksfärdtjänst Sala kommun

Ledningsutskottets beslut 2017-05-29, § 137.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta Riktlinje för riksfärdtjänst i enlighet med Bilaga KS2017/128/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje för riksfärdtjänst i enlighet med Bilaga KS2017/128/2.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten
administrativa enheten,
Marie Öhlund

Just randes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/359

Riktlinje om kränkande särbehandling

[NLEDNING

Från och med den 31 mars 2016 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisa-
torisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (OSA). [och med införandet av OSAföränd-
radesdefinitionen av begreppetkränkandesärbehandling.Personalkontorethar
därför utformat ett förslag till ny riktlinje gällande kränkande särbehandling.

Beredning
Bilaga KS2017/116/1, tjänsteskrivelse
Bilaga KS2017/116/2, förslag Riktlinje om kränkande särbehandling

Ledningsutskottets beslut 2017-05-16, § 130.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta Riktlinje om kränkande särbehandlingi enlighet med Bilaga KS
2017/116/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje om kränkande särbehandling i enlighet med Bilaga KS
2017/116/2.

Utdrag

personalkontoret
administrativa enheten,
Marie Öhlund

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/649

109 Ombud eterin avinvesterin smedel för åt ärder Griessbachs8 g 8
kanal/Gröna gången
INLEDNING
Läckage har konstaterats i dammvallar som dammer Griessbachs kanal. Skadorna är
av sådan art att ett accelererat förlopp kan uppstå med väsentliga skador som följd.
Det föreligger därmed ett omedelbart behov av åtgärder för att förebygga risk för
skada.

Beredning
Bilaga KS2017/1 17/1, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-05-16, § 131.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
ag ombudgetera 300 000 kr för 2017 från anslag investeringsprojekt nummer 366
"Projektering anläggningsanordning Gröna Gången" till att omfatta "Reparation av
dammläckagei dammvall Griessbachskanalsamtinledandeprojektering avanlägg-
ningsanordning Gröna Gången".

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttombudgetera 300 000 kr för 2017 från anslag investeringsprojekt nummer 366
"Projektering anläggningsanordning Gröna Gången" till att omfatta "Reparation av
dammläckage i dammvall Griessbachs kanal samt inledande projektering av anlägg-
ningsanordning Gröna Gången".

Utdrag

samhällstekniska enheten
ekonomikontoret,
Mirjam Olsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/315

Bemyndigande att teckna firma
INLEDNING

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

Beredning

Bilaga KS 201 7/119, tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets beslut 2017-05-16, § 133.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttmed upphävande av kommunstyrelsens beslut den 4 april 2017, § 56, besluta att

bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttmed upphävande av kommunstyrelsens beslut den 4 april 2017, §56, besluta att

bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma.

Mårten Dignell ekonomichef

Inger Lundström controller
Anna Cedervång redovisningsekonom

inger Dellbeck ekonomihandläggare
Sofia Högerberg verksamhetscontroller

Daniel Ahlin verksamhetscontroller

ekonomihandläggare
verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

Helena Birelius

Nathalie Martinsson

Mirjam Olsson

Kashif Chohan verksamhetscontroller

Linda Malta upphandlare
Nicklas Karlsson verksamhetscontroller

Dalida Kalifa verksamhetscontroller

Utdrag

ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

t 
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Dnr2017/703

Förslag till Sotningstaxa 2017
[NLEDNING
Sotningstaxans index för 2017 är fastställt till 2,18% för den kommun, som i likhet

med Sala, fastställde 2016 års taxa från och med den 1 juni 2016. Förslaget är att

den nya taxan gäller från och med den 1 juni 2017.

Beredning
Bilaga KS2017/126/1, missiv
Bilaga KS2017/126/2, förslag till Sotningstaxa Salakommun

Ledningsutskottets beslut 2017-05-29, § 143.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till Sotningstaxa, Bilaga KS2017/126/2, med en timersättning om
450 kronor, att gälla från och med den 1 juni 2017, samt

a_ttden gamla taxan därmed Lipphävs.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta förslag till Sotningstaxa, Bilaga KS 2017/126/2, med en timersättning om
450 kronor, att gälla från och med den 1 juni 2017, samt
a_ttden gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

skorstensfejarmästaren

kommunjuristen
registrator

—\ Utdragsbestyrkande

J'



 
SALA
KOMMUN
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Dnr 2017/702

Förslag till taxa för Brandskyddskontroll 2017
INLEDNING

Sotningstaxans index för 2017 är fastställt till 2,18% för den kommun, som i likhet

med Sala, fastställde 2016 års taxa från och med den 1 juni 2016. Förslaget är att

den nya taxan gäller från och med den 1 juni 2017.

Beredning
Bilaga KS2017/127/1, missiv
Bilaga KS2017/127/2, förslag till Taxa för brandskyddskontroll

Ledningsutskottets beslut 2017-05-29, § 144.

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

a_ttanta förslag till Taxa för brandskyddskontroll, Bilaga KS2017/127/2, med en ti-
mersättning om 709 kronor, att gälla från och med den 1 juni 2017, samt

a_ttden gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta förslag till Taxa för brandskyddskontroll, Bilaga KS2017/127/2, med en ti-
mersättning om 709 kronor, att gälla från och med den 1 juni 2017, samt

a_ttden gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

skorstensfejarmästaren
kommunjuristen
registrator

Utdragsbestyrka nde

R
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Dnr2017/179

§ 113 Reviderad attestlista för Kommunstyrelsens verksamheter
yttrande
[NLEDNING
Sala kommuns attestlista för kommunstyrelsens verksamheter behöver revideras.

Beredning
Bilaga KS 2017/130/1, missiv
Bilaga KS 2017/130/2, attestlista för kommunstyrelsen verksamheter

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_ttfastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet
med Bilaga KS2017/130/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet
med Bilaga KS2017/130/2.

Utdrag

ekonomikontoret, Mirjam Olsson
kommunstyrelsens förvaltning;
kommunchef
medborgarkontor
ekonomikontor
personalkontoi"
samhällsbyggnadskontor
bygg-och miljökontor
räddningstjänst
Överförmyndare

Justerandes sign *’ Utdragsbestyrkandegas
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Dnr2017/729

§ 114 N tt serviceavtal med Nedre Dalälvens IntresseföreninY 8
INLEDNING
Dä ny VD/verksamhetsledare för NEDAB/Nedre Dalälvens Intresseförening tillträtt,

har kommunernas avtal med Nedre Dalälvens Intresseförening inte hunnit förnyats
från och med 2017.

Beredning
Bilaga KS 2017/134/1, serviceavtal

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar

a_ttförlänga serviceavtal mellan Nedre Dalälvens Intresseförening och Sala kommun

i enlighet med Bilaga KS 2017/134/1, att gälla under perioden 1 januari 2017 till

och med 31 december 2017.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

;t förlänga serviceavtal mellan Nedre Dalälvens Intresseförening och Sala kommun
i enlighet med Bilaga KS2017/134/1, att gälla under perioden 1 januari 2017 till

och med 31 december 2017.

Utdrag

Nedre Dalälvens Intresseförening, Kölnavägen 25, 810 21 Gysinge

ekonomikontoret,

Mirjam Olsson

Justerandes sign " Utdragsbestyrkande

" g
(y
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§ 115 Ärenden avgjorda med stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 15 maj 2017
och 29 maj 2017 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt för-
tecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS2017/131/1.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

We- rf
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Ungt företagandeÖsbyNaturbruksgymnasium
INLEDNING
RektorBörjeSvenssonochlärareJennyjogensjöinformerarhurmanarbetarmed
Ungt Företagande,UFpå Ösby Naturbruksgymnasium.ElevernaidaEriksson,Maria
ErikssonsamtRaquelPazsom drivitföretaget"DjurensAkutbox"berättarochvisar
enfilmom sittarbete.Elevernaharvunnit lokala,regionalaochnationellafram-
gångarmedsittföretag,blandannatsilvermedaljikategorin"BästaMonter"på SMi
UngFöretagsamhet.

Yrkanden
CarolaGunnarsson[C]yrkar
attkommunstyrelsenbeslutar
a_ttläggainformationentillhandlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsenbeslutar

gtläggainformationentillhandlingarna.

Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Avslutning

Ordförande Carola Gunnarsson [C] tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersät-

tare för ett bra samarbete och önskar alla en trevlig sommar.

2:e Vice ordförande Ulrika Spårebo (S) önskar ordförande och övriga detsamma.

Jusy/?ndes sign Utdragsbestyrkandeim


