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Information om DUAoch #jagmed
Beredning

Biträdande skolchef Henric Sjöblom och projektledare/samordnare Anna Angmo
informerar om DUA och #jagmed.

Yrkanden

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

BESLUTi
Ledningsutskottet beslutar

_agt_lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/1115

Riktlinje för styrdokument
INLEDNING
Sala kommun och Sveriges alla kommuner agerar utifrån ett kommunalt självstyre
och ramlagstiftning. Förutom de lagstadgade styrdokument som ska finnas för en
kommun och dokument med specifika standardkrav, finns styrdokument som varje
kommun själv väljer att ta fram inom olika områden. Sala kommuns nuvarande be-

grepp och beslutsnivåer för de "lokala styrdokumenten" är antagna 2008 och är i be-
hov av förtydligande.

Beredning
Bilaga KS 2016/171/1, Missiv
Bilaga KS 2016 / 171 / 2, förslag till Riktlinje styrdokument

Enhetschef Gunilla Pettersson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag fastställa förslag till Riktlinje för styrdokument.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

g fastställa förslag till Riktlinje för styrdokument.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/1177

§ 199 Riktlinje för exploateringsredovisning
INLEDNING

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

ligtvis har kommunen rollen som myndighet. markägare och som serviceansvarig

för exempelvis gator, park samt vatten och avlopp. Ett exploateringsprojekt omfattar

fler olika verksamheter inom kommunen och kraven på samordning och styrning är

därför stora.

Beredning

Bilaga KS2016/172 / 1, förslag till Riktlinje för exploateringsredovisning

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

g hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/1181

Riktlinjer för exploateringsavtal i Sala kommun

INLEDNIN G
Lag (2014:900) om ändring i plan-och bygglagen (2010:900) anger att om en kom-
mun avser att ingå exploateringsavtal ska kommunen anta riktlinjer som anger ut-
gångspunkter och mâl för sådana avtal.

Beredning
Bilaga KS2016/173/1, missiv
Bilaga KS 2016/ 173 / 2, förslag till riktlinje för exploateringsavtal i Sala kommun

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
g hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

m hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/1182

§ 201 Riktlinje för markanvisningar i Sala kommun

INLEDNING
Lag (2014:899) omriktlinjer för kommunala markanvisningar beskriver vad en
markanvisning är. En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna
ska innehålla kommunensutgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser
av markomräden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor
för markanvisningar samt principer för markprissärtning [2014:899 ,2 §).

Beredning
Bilaga KS 2016/1 74/1, missiv

Bilaga KS 201 6/ 174/ 2, förslag till riktlinje för markanvisningar i Sala kommun

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
flhänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr2016/463

§ 202 Utseende av två ledamöter till den strategiska regionala bered-

Just r'a des sign

 

ningen för samverkan mellan kommunerna i Västmanland och
landstinget/region Västmanland

[NLEDNING
Alla kommuner och landstinget har godkänt överenskommelsen om samverkan mel-

lan kommunerna i Västmanlands län och landstinget/region Västmanland i frågor

som rör regional utvecklingi länet. Överenskommelsen gäller från den 1januari
2017. Kommunerna ska utse ledamöter till den strategiska regionala beredningen.

Beredning
BilagaKS2016/175/1,följebrev
Bilaga KS 206/ 175 /2, överenskommelse om samverkan för kommunerna och lands- i

tinget i frågor som stödjer regional utveckling

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar
m utse kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C) och kommunstyrel-

sens 2:e vice ordförande Ulrika Spårebo (S) till den strategiska regionala bered-
ningen för samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och landstinget/reg-

ion Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ü utse kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson [C] och kommunstyrel-
sens 2:e vice ordförande Ulrika Spårebo (S) till den strategiska regionala bered-

ningen för samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och landstinget/reg-
ion Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet.

Utdrag

Landstingskontoret

benita.gren.karlsson@ltv.se

Utdragsbestyrkande
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Dnr2016/ 15

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

INLEDNING
Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller från och med 2014-02-
01. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.Lokalt partistöd
ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun re-

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

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

i Sala kommun. Av beslutet framgår bland annat att partistödet utbetalas årligen i
förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Redovisning och
granskning av för 2015 utbetalda partistöd inom Sala kommun har inkommit från
de politiska partierna.

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

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
g hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

g hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande 



SA LA _ LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-10-04

Dnr 2016/1174

§ 204 Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år

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

beslut inom ett år från 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 redo-

visning vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Beredning
Bilaga KS2016/177/1, missiv
Bilaga KS 2016 / 17 7/ 2, sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år

Bilaga KS 201 6/ 177/ 3, sammanställning av aktuella motioner som inkommit till

Sala kommun t 0 m 23 september 2016

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

m godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

m godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/1175

§ 205 Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett
år

INLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap 33§, ska medborgarförslag beredas så, att fullmäktige

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan av-

slutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget
från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen

göra denna redovisning vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Beredning
Bilaga KS 2016/178/1, missiv

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

Bilaga KS2016/ 178/ 3, sammanställning av aktuella medborgarförslag som inkom-
mit till Sala kommun t o m 23 september 2016

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

g godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

gt godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTFET KOMM UN Sammanträdesdatum

2016-10-04

Dnr 2016/1176

§ 206 Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medbor-
garförslag

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

Beredning

Bilaga KS 2016/179/1, missiv
Bilaga KS 2016/178/2, redovisning

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttgodkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttgodkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SA LEDNlNGSUTSKOTI'ET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-10-04

Dnr 2016/1157

§ 207 Delårsrapport 2016 för Sala kommun

INLEDNING

Delårsrapport för Sala kommun samt uppföljning nämndernas internkontrollplaner
per 2016-08-31.

Beredning

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

Ekonomichef Mårten Dignell och redovisningsekonom Anna Cedervång föredrar
ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

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

uppsatta mål,
a godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2016, samt

att i övrigt godkänna delårsrapporten.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

ü ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

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

uppsatta mål,

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2016, samt

att i övrigt godkänna delårsrapporten.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande 
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§ 208 Redovisning av ekonomiska förutsättningar inför budget 2017 och
verksamhetsplan 2018/ 19

Beredning

Ekonomichef Mårten Dignell och controller Inger Lindström informerar om deeko-
nomiska förutsättningarna inför budget 2017 samt verksamhetsplan 2018/ 19

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

at; lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrka nde
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Dnr2016/1198

Bidrag till Företagarcentrum ekonomisk förening

INLEDNING
Företagarcentrum ekonomisk förening svarar för Sala kommuns operativa närings-
livsverksamhet. Uppdraget och ersättning för detta regleras via avtal.

Sala kommun är huvudñnansiär av Företagarcentrum ekonomisk förening löpande
verksamhet och betalar 3,3 mkr för 2016 för det uppdrag som regleras i avtalet. På
grund av sent besked från övriga medfinansiärer, som valt att ej bidra till basfinan-
sieringen av verksamheten, visar helårsprognosen för 2016 ett underskott på
275 000 kr, vilket redovisades vid senaste styrelsesammanträdet med Företagar-
centrum ekonomisk förening.

Beredning
Bilaga KS2016/182/1, missiv

Yrkanden
Carola Gunnarson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g anvisa 275.000 kr som extra anslag till Företagarcentrum ekonomisk förening
201 6, att täckas ur eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g anvisa 275.000 kr som extra anslag till Företagarcentrum ekonomisk förening
2016, att täckas ur eget kapital.

Utdrag
Kommunstyrelsen

l__.

/
Utdragsbestyrkande
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§ 210 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2016/ 181/ 1,sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ü lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Jus ran es si n Utdragsbestyrkande
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