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Övrigadeltagare

iustefa des sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-09-20

Carola Gunnarsson [C]
Peter Molin (M)
HannaWestman(SBA)
Ulrika Spårebo(S)
Per-Olov Rapp [S]

Magnus Edman [SD]

Camilla Runerås (S)
Bo Kihlström [S]

Lars Alderfors [L]
Sickan Palm [KD]
Maria Arvidsson [V]

lenny Nolhage, kommunchef
Eva Lundell, lärare
Pellelohansson, informatör

Camilla Röjerås, kommunikatör
Tina Hallin,kontorschefmedborgarkontor
Christofer Berg, enhetschef informationsenheten
Mirjam Olsson, ekonom
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SA LEDNINGSUTSKOTFET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-09-20

§ 185 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a lägga till följande punkter på föredragningslistan

Punkt 11, Option förlängning av markanvisningsavtai för del av Kristina 4:14

Punkt 12, Förorenade områden i Sala

L Justeran/deisign Utdragsbestyrkande
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Justera_,nde\:ssign .

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-09-20

Information om filmprojekt
Beredning

Lärare Eva Lundell, informerar om filmprojekt.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
gt; lägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

5 (15?



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5l15l
SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-09-20

§ 187 Information om nya hemsidan
Beredning

Pelle Johansson, Camilla Röjerås, Tina Hallin och Christofer Berg informerar om nya

hemsidan.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att Iedningsutskottet beslutar
a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7U5?
LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum

2016-09-20

§ 188 Information om resa till vänort Vändra, Estland

Beredning

Lars Alderfors [L] informerar om resa till vänort Vändra, Estland.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna

Justerandes si n /' Utdragsbestyrkande3 ,,
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SA LEDNINGSUTSl(0'l‘l'ET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-09-20

Dnr 2016/1120

§ 189 Delårsrapport 2016 för kommunstyrelsens verksamheter samt
Överförmyndare

Beredning
Bilaga KS 2016/164/1, delårsrapport kommunchef
Bilaga KS2016/164/2, delårsrapport medborgarkontor
Bilaga KS 2016/1464/3, delårsrapport samhållsbyggnadskontor
Bilaga KS2016/164/4. delårsrapport tekniska kontoret
Bilaga KS 2016/164/S, delårsrapport räddningstjänst
Bilaga KS 2016/164/6, delårsrapport ekonomikontor
Bilaga KS 2016/164/7, delårsrapport personalkontor
Bilaga KS2016/164/8, delårsrapport Överförmyndare
Bilaga KS 2016/164/9, intern kontrollplan kommunstyrelsens verksamheter
Bilaga KS 2016/164/10, intern kontrollplan Överförmyndare

Kommuncheflenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttfastställa delårsrapport 2016 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verk-
samheter,
ät_ fastställa delårsrapport 2016 för Överförmyndaren, samt
m godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2016 för kommunstyrel-
sens verksamheter och lägga den till handlingarna

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
m fastställa delårsrapport 2016 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verk-
samheten

ag fastställa delårsrapport 2016 för Överförmyndaren, samt
a_ttgodkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2016 för kommunstyrel-
sens verksamheter och lägga den till handlingarna

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerais sign; Utdragsbestyrkande
= 1
i t'l .



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(15)
LEDNFNGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-09-20

Dnr2016/1121

§ 190 Skrivelse avseende ersättningsnivåer för Sala Stadsbibliotek
gällande avgift för fjärrlån

INLEDNING
Biblioteket tillhandahåller gratis lån av allt material. När något inte återlämnas
skickas faktura med krav på ersättning. För detta finna en standardiserad taxa från
2007-08-28.Det är angeläget att förändra avgifterna för fjärrlån, det vill säga inlånat
material från andra bibliotek och framförallt från de statliga högskole-och universi-
tetsbiblioteken.

Beredning

Bilaga KS 2016/165/1, skrivelse från bibliotekschef.

Bilaga KS 2016/165/2, beslut KFN § 74

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

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

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
ag höja ersättningen på fjärrlånat material från högskole- och universitetsbibliotek,
som inte lämnats tillbaka, till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att äter-
lämna inlånat material.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign I l Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10115)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-09-20

Dnr 2016/117

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

INLEDNING
Personal på Varmsätra skola, genom Agneta Sörengård, Marianne Ericsson, Mari-

anne Anderses och Sandra inkom den 26 januari 2016 med rubricerat medborgar-
förslag. Förslagsställarna föreslår att en närliggande fastighet vid Varmsätra skola

köps in för att där kunna bedriva förskola/fritids.

Beredning
Bilaga KS2016/166/1, medborgarförslag
Bilaga KS 206/166/2, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens ordfö-
rande .

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttavslå medborgarförslaget.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_ttavslå medborgarförslaget.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “(153
SA LEDNINGSUTSKOWET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-09-20

Dnr2016/841

§ 192 Svar å motion om inrättandet av medbor arkontor å landsb -8 P Y8
den

INLEDNING
Johanna Ritvadotter [V] och Maria Arvidsson [V] inkom den 20 juni 2016 med rubri-
cerad motion. Motionärerna föreslår att frågan om inrättande av medborgarkontor i
Salakommuns tätorter utreds.

Beredning
Bilaga KS2016/167/1, motion
Bilaga KS 2016/158/2, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttbifalla motionen att frågan om inrättande av medborgarkontor i Sala kommuns

tätorter utreds samt
g uppdra till kommunstyrelsen/medborgarkontoret att utreda möjligheten till ett
ambulerande medborgarkontor som finns på olika platser runt om i kommunen med
regelbundna intervall.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
än bifalla motionen att frågan om inrättande av medborgarkontor i Salakommuns
tätorter utreds samt
a_ttuppdra till kommunstyrelsen/medborgarkontoret att utreda möjligheten till ett
ambulerande medborgarkontor som finns på olika platser runt om i kommunen med
regelbundnaintervall.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Justerandessign' Utdragsbestyrkande
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S A L A LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-09-20

Dnr2016/821

§ 193 Svar på motion om att införa ett kulturarvsstipendium i Sala
kommun

INLEDNING
Sverigedemokraterna, genom Magnus Edman (SD) inkom den 16 juni 2016 med ru-
bricerad motion. Motionärerna föreslår att Salakommun inför ett särskilt kultur-
arvsstipendium a 30.000 kr samt att Salakommun informerar om detta stipendium
påhemsidanochi pappersformat.

Beredning
Bilaga KS2016/168/1, motion
Bilaga KS2016/ 168 / 2, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäk-
tige beslutar
aübifalla motionen att Sala kommun inför ett särskilt kulturarvsstipendium a
30.000 kr.
_at_tSalakommun informerar om dettastipendium påhemsidanochi pappersformat
samt

att uppdra till Kultur-och fritidsnämndenatt utarbetastatuter för ochutlysadet nya
kulturarvsstipendiet.

BESLUT
Ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktige
beslutar

ag bifalla motionen att Sala kommun inför ett särskilt kulturarvsstipendium a
30.000kr,
ag Salakommun informerar om dettastipendium påhemsidanochi pappersformat
samt
att uppdra till Kultur-och fritidsnämnden att utarbeta statuter för och utlysa det nya
kulturarvsstipendiet.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Justerandessign Utdragsbestyrkande

i
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_ SA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-09-20

§ 194 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2016/169/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
ag lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign, Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W15’
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-09-20

Option förlängning av markanvisningsavtal för del av Kristina
4:14

Beredning
Bilaga KS 2016/170/1, markanvisningsavtal

Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarson [C] yrkar
a_ttledningsutskottet beslutar att upprätta markanvisningsavtal enligt bilaga
KS2016/170/1, mellan Sala kommun och Länna Mark 8: Exploatering ABsamt
a_ttmarkanvisningsavtal tecknas av planchef

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
a_t§1edningsutskottet beslutar att upprätta markanvisningsavtal enligt bilaga
KS 2016/170/1, mellan Sala kommun och Länna Mark 81Exploatering AB samt
a_ttmarkanvisningsavtal tecknas av planchef

Utdragsbestyrkande
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2016-09-20

§ 196 Förorenade områden i Sala

[NLEDNING
Ulrika Spé'1reb0{S)ställer en fråga angående det ärende om information om förore-
nade områden som Föredrogs på Ledningsutskottets sammanträde 2016-04-05,
§ 67.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

m återkomma till frågan angående utvärdering av gällande viktvärden vid ett kom-
mande sammanträde med kommunstyrelsens Iedningsutskott.

Utdragsbestyrkande 


