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Sammanträdesdatum

2017-01-31

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

Christer Eriksson [C] kl.14.15-16.05
Fredrik Larsson[M]
Magnus Edman [SD] kl.13.35-16.05
BoKihlström [S]

Lars Alderfors [L)
Sickan Palm (KD)
Ingela Kilholm Lindström [MP] kl.13.30—1S.00
Beatrice Björkskog [FI] kl.13.50-16.05

Kjell Eklund, kommunekolog
Kersti Granlund, skogvaktare
Yvonne Fahlman, markingenjör
Marie-AnneDelerud,enhetschef
Sofia Elrud, planarkitekt
Maria Hedberg, planarkitekt
David Höijertz, planarkitekt
Carina Nohrs, turismstrateg
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

201 7-01-31

Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga till följande punkter på föredragningslistan:

Punkt 20, Motion angående blodgivning på betald arbetstid

Punkt 21, Motion ,"cykling utan ålder- rätten till vind i håret"

Punkt 22, Motion -gå med i nätverk mot diskriminering och rasism

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5051
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr2017/132

Föreslaget Naturreservat i Katrinelund, Salakommun

[NLEDNING

Områdets unika naturvärden har uppmärksammats i samband med inventering av

marklevande svampar inom åtgärdsprogramtnen för bevarande av rödlistade fjäll-

taggsvampar och violgubbe. Därefter har områdets kalkbarrskogar' inventerats 2009-

2014.Det föreslagnanaturreservatet är länets värdefullastekalkbarrskogsområde.l

området förekommer 50 rödlistade arter ochtre 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

Kommunekolog Kjell Eklund föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att godkänna bildandet av naturreservat i Katrinelund i enlighet med bilagor

KS2017/16/1-3,

att avtal rörande bildandet av naturreservat i Katrinelund undertecknas av kommun-

styrelsen ordförande, Carola Gunnarsson [C].

Beslut
Ledningsutskottet föreslår att 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 kommun-

styrelsen ordförande, Carola Gunnarsson [C].

Utdmg

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6E26)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2017/133

Föreslaget Naturreservat Mergölen, Sala kommun
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 kalkharrskogar inventerats 2009-
2014. Det föreslagna naturreservatet är ett av länets värdefullaste kalbarrskogsområ-
den och länets värdefullaste område med kalkhällmarker.
Genom att området hyser en gammal kalktallskog som i huvuddelen av området är ca
120 år gammal med inslag av kalkhällmarker och rikkärr, finns här unik artrikedom.
l området förekommer 55 rödlistade arter, varav flera starkt hotade arter. Områdets
mest hotade arter är fältgentiana, mosippa och slät taggsvamp.

Områdetingår i Natura 200O-områdetSalakalkenochanvändsi relativt stor omfatt-
ning vid orienteringar och som strövområde.

Beredning
Bilaga KS 2017/17/1, Missiv
Bilaga KS 2017/17/2, Köpekontrakt
Bilaga KS2017/1/3, Beskrivning och värdering av Silvergruvan 1:3 m fl

Kommunekolog Kjell Eklund föredrar ärendet.

Yrkanden
CarolaGunnarsson[C] yrkar
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

ät godkänna bildandet av naturreservat i Mergölen i enlighet med bilagor
KS2017/17/1-3,

a_ttavtal rörande bildandet av naturreservat i Mergölen Landertecknasav kommun-
styrelsens ordförande, Carola Gunnarsson [C].

Beslut
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttgodkänna bildandet av naturreservat i Mergölen i enlighet med bilagor
KS2017/17/1-3.

att avtal rörande bildandet av naturreservat i Mergölen undertecknas av kommun-
styrelsens ordförande, Carola Gunnarsson [C].

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



 
§21

j.

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7953
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2017/134

Föreslaget Naturreservat Aspenstorp, Salakommun
INLEDNING

Området präglas av gammal kalktallskog som i huvuddelen av området är ca 120 år
gammal och omger tre större gruvor från medeltiden. l södra delen av området finns
ett av kommunens få ädellövsdominerade områden. Centralt genom området 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 KS2017/18/2, Köpekontrakt
Bilaga KS2017/18/3, Överenskommelse om intrångsersättning
Bilaga KS2017/18/4, Beskrivning och värdering av Silvergruvan 1:27
Bilaga KS 2017/18/5, Förslag till föreskrifter

Kommunekolog Kjell Eklund föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_t_tgodkänna bildandet av naturreservat i Aspenstorp i enlighet med bilagor
KS2017/18/1-5,

a_t;avtal rörande bildandet av naturreservat i Aspenstorp undertecknas av kom mun-
styrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C).

BESLUT

Carola Gunnarsson (C) yrkar
Ledningsutskottet föreslår att 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 kommun-
styrelsens ordförande, Carola Gunnarsson [C].

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-31
 

Dnr2017/14O

§ 22 Ansökan om vägvisning med lokaliseringsmärke F5, till bilbesikt-
ning och biltvätt från Sörskogsleden och Oriongatan i Sala
lNLEDNlNG
Thomas Roos har, via sitt företag Banderoll, å Carspect Bilbesiktning AB samt Tvätt-
hallen i Sveriges ABrs vägnar, ansökt om uppsättning av vägvisning till bilbesiktning
och biltvätt från Sörskogsleden och Oriongatan i Salakommun. De anser det angeläget
att få hänvisa trafikanter' fram till bilbesiktning och biltvätt.

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

Beredning

Bilaga KS2017/19/1, Missiv
Bilaga KS2017/19/2, Kriterier för vägvisning till inrättningar, anläggningar och tur-
istiskt intressantamål m.m

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

;g godkänna ansökan om vägvisning med lokaliseringsmärke F5, till bilbesiktning
och biltvätt från Sörskogsleden in på Oriongatan iSala.

Beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

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

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde
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SA LEDNlNGSUTSKO‘l'l'ET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2016/177

§ 23 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 detalj-
planen är att exploatören upplevt större efterfrågan på de stora husmodellerna (de
som kräver stor byggrätt och möjlighet att bygga på två våningar] än väntat. Dessu-
tom önskar exploatöreru ett antal andra förändringar. Den gällande planen behöver
därför ändras och planuppdrag för detta gavs 5april 2016.
Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfararide. Ändringsförslaget har varit
ute på samråd mellan 23 december 2016 och 20 januari 2017.

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

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att Iedningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna förslag och utlåtande,

g anta planandring för Bråstaborg.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna förslag och utlåtande,

a_ttanta planändring för Bråstaborg.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-31
 

Dnr 2015/832

§ 24 Detaljplan för Jakobsberg 5; beslut om antagande

[NLEDNING

Planens syfte är möjliggöra byggnation av ett LSS-boendesamt ytterligare bostadshus
på fastigheten Jakobsberg 5. Beställare av detaljplanen är Sala kommun genom Fastig-
hetsenheten, 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 13december 2016 till
17 januari 2017 varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter,
kommunala förvaltningar m fi. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även till-
gängligt 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 KS2017/21/3, Behovsbedömning för miljöbedömning inkl. checklista [med
lagtext)
BilagaKS2017/21/4, Utlåtande
Bilaga KS2017/21/5, Plan och genomförandebeskrivning
Bilaga KS 2017/21/6, Karta

Planarkitekt Maria Hedberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanta detaljplan för Jakobsberg 5.

Beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanta detaljplan för Jakobsberg 5.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justera das sign _ Utdragsbestyrkande

l
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11W
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr2017/127

Upprättande av detaljplan för del av Lasarettet 2

INLEDNING

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av del av lasarettet till attrak-

tiva bostadskvarter* med inslag av verksamheter. Fastighetsägare och initiativtagare

till planarbetet är Region Västmanland.

Sedan 2015 pågår ett planarbete med att möjliggöra utökad vårdcentral väster om ti-

digare lasarettet, vilket tydliggör möjlig avgränsning för ett omvandlingsprojekt till

bostäder vid lasarettet. Region Västmanlands konsult, Archos, har genomfört en fas-

tighetsutredning med idé-skisser på hur området skulle kunna omvandlas.

Beredning
Bilaga KS2017/22/1, Besked om detaljplaneuppdrag

Planarkitekt David Höijertz föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar

a_ttupprätta detaljplan för del av Lasarettet 2.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att_upprätta detaljplan för del av Lasarettet 2.

Utdrag

Samhällsbyggnatlskontoret,plan-ochutvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12flöt
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2017/135

Fortsatt medlemskap i Filmregion Stockholm —Mälardalen under
2017

INLEDNING

Sala kommun har varit medlem i Filmregion Stockholm -Mälardalen under ett år.

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

digitala media.

Beredning
Bilaga KS2017/23/1, Missiv
BilagaKS201//23/2, Medlemskapetsinnehåll

Turismstrateg Carina Nohrs föredrar ärendet.

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

at_tansöka om fortsatt medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen Linder 2017,
samt

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

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

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

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

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

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 130-51
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2017/147

Verksamhetsplaner 2017-2019 för kommunstyrelsen verksam-
heteroch Överförmyndaren

Beredning
Bilaga KS 2017/24/1, Verksamhetsplan 2017-2019, Kommunchef
Bilaga KS 2017/24/2, Verksamhetsplan 2017-2019, Medborgarkontor
Bilaga KS 2017/24/3, Verksamhetsplan 2017-2019, Ekonomikontor
Bilaga KS 2017/24/4, Verksamhetsplan 2017-2019, Personalkontor
Bilaga KS 2017/24/5, Verksamhetsplan 2017-2019, Samhällsbyggnadskontor
Bilaga KS2017/24/6, Verksamhetsplan 2017-2019, Bygg- och Miljökontor
Bilaga KS 2017/24/7, Verksamhetsplan 2017-2019, Räddningstjänst
Bilaga KS 2017/24/8, Verksamhetsplan 2017-2019, Överförmyndaren

Kommuncheflenny Nolhage föredrar ärendet.

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

gg fastställa verksamhetsplaner 2017-2019 för kommunstyrelsen verksamheter och
Överförmyndareni enlighet med BilagorKS2017/24/1-8.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa verksamhetsplaner 2017-2019 för kommunstyrelsen verksamheter och

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

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL M(351
SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr2016/1521

§28 Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022

[NLEDNING

Miljöprogrammet är det femte miljöprogrammeti ordningen för Region Västmanland.

Alla må] i programmetskauppnåsår 2022.Helaregionensorganisationomfattasav
miljöprogrammet förutom hel-och delägda bolag. Programmet kan kompletteras och

revideras Linder programperioden.

Beredning
Bilaga KS2017/25/1, Remiss Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022
Bilaga KS2017/25/2, Förslag till Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
ä: hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT
Ledningsuts kottet beslutar

Ltt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justera Utdragsbeswrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15961
LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2016/1407

Revisionsrapport "Uppföljning av granskning av Överförmyndar-
verksamheten”; yttrande

[NLEDNING

Påuppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salakommun har PwC genomfört en

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

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

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

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

ladesvid granskningstillfállet år 2012.

Beredning
Bilaga KS2017/26/1, brev från kommunrevisionen
Bilaga KS2017/26/2, revisionsrapport
Bilaga KS2017/26/3, yttrande från kommunjttrist

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2017/26/3.

BESLUT
Ledningsutslçottet föreslår att koznmunstyrelsen beslutar

att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/26/3.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15126!
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammantradesdatum

2017-01-31

Dnr2016/1494

RevBknnwapp0rtWJppRHnnngavgranüonngavbarnkonvenb
ionen”

[NLEDNING
PWChar på uppdrag av revisorerna i Salakommun genomfört en uppföljning av tidi-
gare granskning från 2008 om barnkonventionen. Uppföljningen har undersökt vad
som skett utifrån de förslag som granskningen Litmynnade i och hur kommunstyrel-
sen har utvecklat arbetet på området.

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

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/27/3.

BESLUT

Ledningsutsl-:ottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2017/27/3.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I?W
SA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2015/253

§ 31 Motion angående utsatta EU-medborgare

INLEDNING
Beatrice Björkskog [Fl] inkom den 14 april 2015 med rubricerad motion. Motionären
yrkar bl a i 12 punkter, påatt Salakommun skaarrangerainsatser för socialtutsatta
EU-medborgare.

Beredning
Bilaga KS2017/28/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2017/28/2, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning
Bilaga KS2017/28/3, motion

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
att anse motionen besvarad.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

ä: anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18126!
SALA LEDNINGSUTSKOTTET KONHVIUN Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr2016/290

§ 32 Motion - handlingsplan för utsatta EU-medborgare

[NLEDNING
Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 26 Februari 2016 med rubricerad motion. Motion-
ären föreslår att Sala kommun Lipprättai* en långsiktig handlingsplan som ger stöd och
riktlinjer till tjänstemän för hur utsatta EU-medborgare ska tas emot, så att likabe-
handlings stärks och för att motverka risken för utsatthet för de EU-medborgare som
befinner sig i Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS2017/29/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS2017/29/2, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning
Bilaga KS2017/29/3, motion

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttanse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

g anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunstyrelsen

Juster odlas si n Utdragsbestyrkande

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(26!
LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2016/ 689

§ 33 Motion om avgift för reserverade böcker

[NLEDNING
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
BilagaKS2017/30/2, beslut KFN§ 93
Bilaga KS2017/30/3, yttrande från Kultur och Fritid
Bilaga KS2017/30/4, motion

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
att avslå motionen.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
egtbifalla motionen.

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

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttavslå motionen.

Reservation
Ulrika Spårebo [S] och Per-Olov Rapp [S] reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ulrika Spårebosyttrande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20W
SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr2015/740

§34 Motion om att uppföra en vattenplan för Sala

lNLEDNlNG
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 Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS 2017/31/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS2017/31/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS2017/31/3, motion

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
ät_ anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
g bifalla motionen.

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

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

Reservation

Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp [S] reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ulrika Spårebosyttrande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21€261
SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2015/279

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

INLEDNING

Bengt Jansson [S] inkom den 25 mars 2015 med rubricerad motion. Motionären före-
slår att införandet av webbaserad medborgardialog skrivs in i den strategiska planen
för 20162018.

Beredning
Bilaga KS 2017/32/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS2017/32/2, yttrande från demokratiberedningen
Bilaga KS 2017/30/3, motion

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
ag bifalla motionen.

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

BESLUT
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmal-:tige
beslutar

g anse motionen besvarad.

Reservation
Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp [S] reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ulrika Spårebos yttrande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde

 



 
§36

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL H W
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Information

[NLEDNING

Kommunchefjenny Nolhage informerar:

Tina Hallin, chef för Medborgarkontoret och Salakommun går skilda vägar
from 31 januari 2017.

Lägesrapport om arbetet med att införa ett Näringslivskontor

Sala fyller 400 år, 2024. Kommunchefen redogör för sina tankar hur arbetet med ett
jubileum ska implementeras i kommunens ordinarie mål-och visionsarbete.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23W
J?SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-31

§37 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2017/33/1, sammanställning av anmälningsärenderl.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

gg lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Juster nae sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24126*
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr 2016/681

Motion om blodgivning på betald 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

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
g bifalla motionen, samt

g frånvaro för att lämna blod på betald arbetstid kan medges av närmaste chefi de
fall vikarie ej behöver sättas in.

Ulrika Spärebo [S] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullanäk-
tige beslutar
a_ttavslå motionen, samt

a_t_tkommunen tillåter medarbetare att flexa ut från arbetet för att ge blod. Dåsker
inte blodgivning på betald arbetstid, men dock på arbetstid.

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

BESLUT
Ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmälttige
beslutar

a_ttbifalla motionen, samt

a_ttfrånvaro för att lämna blod på betald arbetstid kan medges av närmaste chefi de
fall vikarie ej behöver sättas in.

Reservation
Ulrika Spårebo [S] och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ulrika Spårebosyttrande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25126!
SALA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-31

Dnr2016/348
§ 39 Motion om "cykling utan ålder - rätten till vind i håret!"

[NLEDNING

IngelaKilholm Lindström (MP) inkom den 14 mars2016 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 lådcyklai' med elmotorer för att kunna erbjuda äldre att
få komma ut och känna vinden i håret.

Beredning
Bilaga KS2017/35/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2017/35/2, yttrande från Vård och Omsorg
Bilaga KS2017/35/3, beslut VON § 117
Bilaga KS2017/35/4, motion

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
g bifalla motionen.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttbifalla motionen.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26W
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-0131

Dnr 2016/288

Motion - gå med i nätverk mot diskriminering och rasism

INLEDNING
Beatrice Björkskog [Fl] inkom den 26 februari 201 med rubricerad motion. Motion-
ären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Sala kommun ansluter sig till SKL:s
nätverk mot rasism och diskriminering samt att Sala kommun tar fram en handlings-
plan för kommunens arbete mot rasism och diskriminering utifrån ECCAR:stio-
punktsprogram.

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

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Per-Olov Rapp [S] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
at_ bifalla motionen

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Per-Olov Rapps (S) yrkande
och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Reservation

Per-Olov Rapp [S] och Ulrika Spårebo [S] reserverar sig mot beslutet till förmån för
Per-Olov Rapps yttrande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande


