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Dnr 2015/199

§56

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

Beredning
Bilaga KS 2015/57 fl, skrivelse från ekonomikontoret
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 60
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 15 april2014, § 71, besluta
att i enlighet med skrivelse från ekonomikontoret bemyndiga föreslagna personer
att två i förening för Sala kommun teckna firma.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 15 april 2014, § 71, 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 Eriksson

ekonom

Daniel Ahlin

ekonom

Helena Lindqvist

ekonomihandläggare

Susanna Ålebo

ekonomisekreterare

Mirjam Olsson

ekonomisekreterare

Utdrag

ekonomikontoret

.
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Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i
Salbohed

§57

INLEDNING
Förslag från tekniska kontoret att utökat verksamhetsområdet så att fastigheterna
Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 omfattas av verksamhetsområdet.

Beredning
Bilaga KS 2015/59/1, skrivelse från tekniska kontoret
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 62
Miljöingenjör jenny Sivars deltar vid ärendets behandling.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Salbohed, så
att fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 omfattas i verksamhetsområdet.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Salbohed, så
att fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 omfattas i verksamhetsområdet.

Utdrag

kommunfullmäktige
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2015-04-16
Dnr 2014/1167

§58

Vattenmyndighetens remiss av förslag på förvaltningsplan, och
åtgärdsprogram med mera för Norra Östersjöns vattendistrikt, för
åren 2015-2021; yttrande från Sala kommun, VA-verksamheten
INLEDNING
Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om samråd
för förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och föreslag till
åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. Sala kommun, VA-verksamheten, har beretts
möjlighet att yttra sig över dessa dokument.

Beredning
Bilaga KS 2015/75/1, yttrande från tekniska kontoret
Bilaga KS 2015/75/2, remiss
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 83
Enhetschef Lisa Granström deltar vid ärendets behandling.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att till Vattenmyndigheten yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag,
Bilaga KS 2015/75/1.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att till Vattenmyndigheten yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag,
Bilaga KS 2015/75/1.

Utdrag

Vattenmyndigheten
tekniska kontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/263

§59

Omdisponering av medel i investeringsbudget; tekniska kontoret
INLEDNING
Begäran från tekniska kontoret att få omdisponera medel i investeringsbudget från
lokalprogrammet till parkprogrammet

Beredning
Bilaga KS 2015/60/1, skrivelse från tekniska kontoret
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 63

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 250 tkr i investeringsbudget för Fastigheter med kulturhistoriskt
värde från lokalprogrammet till parkprogrammet
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att omdisponera 250 tkr i investeringsbudget för Fastigheter med kulturhistoriskt
värde från lokalprogrammet till parkprogrammet

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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2015-04-16
Dnr 2015/270

Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall

§ 60

INLEDNING
Förslag till ändrade badavgifter vid Lärkans simhall.

Beredning
Bilaga KS 2015/61/1, KFN § 28 med underlag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 64
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
i!!!, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, Bilaga KS 2015/61/1,
revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad,
att entreavgifterna börjar gälla från och med den l september 2015, samt
att utöka med 10-kort/barn a 270 kronor.
Ulrika Spåreho (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för utredning om framtagandet av ett familjekort vid
Lärkans simhall.
Monica Fahrman (MP) yrkar
bifall till Ulrika Spårebos (S) återremissyrkande.

Proposition
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska återremitteras.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för utredning om framtagandet av ett familjekort vid
Lärkans simhall.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
kultur och fritidskontoret
bevakning
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Dnr 2015/264

§ 61

Förslag till förändrade riktlinjer för Kommunala Handikapprådet
(KHR) och Kommunala Pensionärsrådet (KPR) avseende ersättning
INLEDNING
Förslag från ordföranden i KHR och KPR om att mötesarvode ska utgå vid fyra
möten per år från och med 1 april2015.

Beredning
Bilaga KS 2015/62/1, förslag från ordföranden i KHR och KPR
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 65
Yrkanden
Ulrika Spåreho (S) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att se över riktlinjerna i sin helhet
inklusive frågan om arvoden, samt att därefter återkomma med nytt förslag.
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att se över riktlinjerna i sin helhet
inklusive frågan om arvoden, samt att därefter återkomma med nytt förslag.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning
bevakning
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Dnr 2015/294

§ 62

Förslag till ny sotningstaxa
INLEDNING
sotningsindex för 2015 är fastställt till 1,87% för den kommun, som i likhet med
Sala fastställde 2014 års taxa från och med 1 april2014.

Beredning
Bilaga KS 2015/76/1, missiv
Bilaga KS 2015/76/2, ny taxa
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 84

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
i!tl anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga 2015/76/2, med en timersättning av 431 kronor, att gälla från och med den 1 apri12015,
att den gamla taxan därmed upphävs, samt
i!tl delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan i enlighet med sotningsindex.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
i!tl anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga 2015/76/2, med en
timersättning av 431 kronor, att gälla från och med den 1 april2015,

att den gamla taxan därmed upphävs, samt
att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan i enlighet med
sotningsindex.

Utdrag

kommunfullmäktige
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§ 63

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll
INLEDNING
sotningsindex för 2015 är fastställt tilll,87 o/o för den kommun, som i likhet med
Sala fastställde 2014 års taxa från och med l april2014.

Beredning
Bilaga KS 2015/77 j l, missiv
Bilaga KS 2015/77/2, ny taxa
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 85
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS
2015/77/2, med en timersättning av 679 kronor, attgälla från och med den l april
2015, samt
att den gamla taxan därmed upphävs.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll i enlighet med Bilaga KS
2015/77/2, med en timersättning av 679 kronor, att gälla från och med den l april
2015,samt
att den gamla taxan därmed upphävs.

Utdrag

Sala sotningsdistrikt,
skorstensfejarmästaren
kommunstyrelsens förvaltning,
Virve Svedlund
Marie Öhl und
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Dnr 2014/81

§64

Yttrande om att skapa ett turistkort för Sala - Silverkortet;
information
INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28, § 63, att bifalla motion om att skapa
ett turistkort för Sala- Silverkortet, samt gav kommunstyrelsen/kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna för införande av ett eventuellt kombinerat turist- och kulturkort alternativt endast turistkort för kollektivtrafik.
Beredning
Bilaga KS 2015/78/1, yttrande över uppdrag från kommunfullmäktige
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 86
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Utdrag

medborgarkontoret,
Christofer Berg
Per Skog
Utdragsbestyrkande
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2015-04-16
Dnr 2015/319

Bedömning av framtidens kollektivtrafik i Sala kommun

§ 65

INLEDNING
Kollektivtrafikberedningen ska revidera trafikförsörjningsprogrammet (TFP) en
gång per ny mandatperiod. Kollektivtrafikförvaltningen har därför uppdraget att ta
fram förslag till TFP. Parallellt arbetar förvaltningen med trafikplan för kollektivtrafikens utbud fram till år 2030.

Beredning
Bilaga KS 2015/85/1, missiv
Reviderad Bilaga KS 2015/85/2, bedömning
Ledningsutskottets beslut 2015-04-14, § 101
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningens reviderade bedömning av framtidens kollektivtrafik för
Sala kommun, samt
att överlämna bedömningen, Reviderad Bilaga KS 2015/85/2, till Kollektivtrafikmyndigheten.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningens reviderade bedömning av framtidens kollektivtrafik för
Sala kommun, samt,
att överlämna bedömningen, Reviderad Bilaga KS 2015/85/2, till Kollektivtrafikmyndigheten.

Utdrag
Kollektivtrafikmyndigheten
samhällsbyggnadskontoret,
Kristina Eriksson
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§ 66

Likvidation av Sala Industrifastigheter AB (SIFAB)
INLEDNING
Sala kommun arbetar med att rationalisera koncernens fastighetsförvaltning. Dessa
effektiviseringar omfattar även SJFAB och dess fastigheter. Förslag från kommunstyrelsens ordförande om att bolagets fastigheter överlåts till kommunen och att
bolaget därefter likvideras.

Beredning
Bilaga KS 2015/81/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 89
Controller Inger Lindström och redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid
ärendets behandling.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Sala kommuns ägarombud vid SJFABs stämma att fatta beslut om att
inleda en likvidationsprocess av bolaget,
att SIFABs fastigheter innan likvidationen överlåts till Sala kommun till
marknadsvärde, samt
att föreslå SIFABs ordförande Dick Forsberg som likvidator.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Sala kommuns ägarombud vid SIFABs stämma att fatta beslut om att
inleda en likvidationsprocess av bolaget,
.i!.11 SIFABs fastigheter innan likvidationen överlåts till Sala kommun till
marknadsvärde, samt

att föreslå SIFABs ordförande Dick Forsberg som likvidator.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/286

§ 67

Borgen för Sala Silvergruva AB
INLEDNING
Sala Silvergruva AB har lämnat en ansökan till Sala kommun om ombildning av
befintliga tre borgensåtaganden till ett borgensåtagande samt utökande av borgensåtagande för ny checkkredit
Beredning
Bilaga KS 2015/82/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/82/2, ansökan från Sala Silvergruva AB
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 90
Controller Inger Lindström och redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid
ärendets behandling.
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att ersätta Sala kommuns befintliga borgensåtaganden för Sala Silvergruva ABs
krediter i Sala Sparbank med ett nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522
kronor i samband med att bolaget lägger om sina befintliga lån,
att Sala kommun undertecknar ett borgensåtagande för en ny kontokredit på
2.500.000 kronor för Sala Silvergruva AB,
att Sala Silvergruva AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5 o/o, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef
Mårten Dignell att teckna kommunens borgen för beviljade lån till Sala Silvergruva
AB.
Per-Olov Rapp (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag, dock med ett förtydligande i sista att-satsen som
får följande komplettering: ... att teckna borgen för beviljade lån, nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522 kronor och ny kontokredit på 2.500.000 kronor, till Sala
Silverguva AB.
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till Per-Olov Rapps (S) tilläggsyrkande.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att ersätta Sala kommuns befintliga borgensåtaganden för Sala Silvergruva ABs
krediter i Sala Sparbank med ett nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522
kronor i samband med att bolaget lägger om sina befintliga lån,

;m Sala kommun undertecknar ett borgensåtagande för en ny kontokredit på
2.500.000 kronor för Sala Silvergruva AB,
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att Sala Silvergruva AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5 o/o, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef
Mårten Dignell att teckna kommunens borgen för beviljade lån, nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522 kronor och ny kontokredit på 2.500.000 kronor, till
Sala Silvergruva AB.
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§ 68

strategisk plan för kommunstyrelsen 2016-2018 samt strategisk
plan för överförmyndaren 2016-2018
Beredning
Bilaga KS 2015/79/1, strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2015/79/2, underlag
Bilaga KS 2015/79/3, strategisk plan för överförmyndaren
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 87
Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att överlämna de strategiska planerna till budetberedningen.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
i!.tt överlämna de strategiska planerna till budetberedningen.

Utdrag
ekonomikontoret,
budgetberedningen
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§ 69

Bokslut 2014 för Sala kommun
Beredning
Bilaga KS 2015/80/1, årsredovisning 2014
Bilaga KS 2015/80/2, indikatorredovisning 2014
Bilaga KS 2015/80/3, begäran om tilläggsbudget
Bilaga KS 2015/80/4, begäran om tilläggsanslag
Bilaga KS 2015/80/5, nämndernas protokoll
Bilaga KS 2015/80/6, internkontroll2014
Bilaga KS 2015/80/7, bolagens årsredovisningar 2014
Bilaga KS 2015/80/8, skrivelse Bokslut 2014 från kommunstyrelsens ordförande
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 88
Bilaga KS 2015/80/9, resultaträkning
Bilaga KS 2015/80/10, skrivelse Bokslut 2014 från Socialdemokraterna
Controller Inger Lindström och redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid
ärendets behandling.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (c) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
ill:!; godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
ill:!; godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetawikelserna,
ill:t fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2.195 tkr i enlighet med
Bilaga KS 2015/80/8,
att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54.415 tkr i
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8,
ill:t fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret
2015 med 69.895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8,
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
ill:t godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014.
Ulrika Spåreho (S) yrkar,
i enlighet med Socialdemokraternas skrivelse Bokslut 2014,
bifall tillledningsutskottets förslag.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
ill:!; godkänna de av styrelsen/nämnderna

redovisade budgetavvikelserna,

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2.195 tkr i enlighet med
Bilaga KS 2015/80/8,
att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54.415 tkr i
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8,
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att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret
2015 med 69.895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8,
dels beslutar för egen del
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014.
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§ 70

Ansökan om bidrag till genomförande av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala 2015
INLEDNING
Styrelsen för Sala Blåsorkester har inlämnat en ansökan till kommunstyrelsen om
bidrag till genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala den S september
201S.

Beredning
Bilaga KS 201S/83/1, ansökan
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 91
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
i!tt anvisa 130.000 kronor för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala
den S september 201S, att täckas inom befintlig budgetram.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 130.000 kronor för genomförandet av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala
den S september 201S, att täckas inom befintlig budgetram.

Utdrag

Sala Blåsorkester
kommunstyrelsens förvaltning,
jenny Nolhage
Mirjam Olsson
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Förslag till förändring av angivna tidpunkter för Bovieran

§71

INLEDNING
Efter kommunstyrelsens beslut den12mars 2015, § 48, avseende köpeavtal mellan
Sala kommun och Bovieran AB, så har det i fortsatta diskussioner med Bovieran AB
framkommit att vissa angivna tidpunkter i beslutet måste revideras.

Beredning
Bilaga KS 2015/41/2, skrivelse från kommunchefen
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 81
Kommunchef )enny Nolhage föredrag ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
att förändra tidigare beslut om köpeavtal till att det ska tecknas mellan Sala
kommun och Bovieran AB före den 27 april 2015, samt
att förändra tidigare beslut om bygglov till att det ska vara inlämnat före den
27 april2015.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar
illJ; förändra

tidigare beslut om köpeavtal till att det ska tecknas mellan Sala
kommun och Bovieran AB före den 27 april2015, samt

illJ; förändra

tidigare beslut om bygglov till att det ska vara inlämnat före den
27 april2015.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
)enny Nolhage
samhällsbyggnadskontoret,
Lena Steffner
Anders Dahlberg
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§72

Svar på motion om avtackning av fullmäktigeledamöter
INLEDNING
Tommy Johansson (S) inkom den 21 november 2014 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att demokratiberedningen ska få i uppdrag att arbeta fram
riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige, och att
riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015.

Beredning
Bilaga KS 2015/43/1, svar på motion
Bilaga KS 2015/43/2, yttrande från personalkontoret
Bilaga KS 2015/43/3, yttrande från demokratiberedningen
Bilaga KS 2015/43/4, motion
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 45
Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen,
att ge demokratiberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för avtackning
av ledamöter som lämnar fullmäktige,
att riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015,
samt
att uppmana demokratiberedningen att i sitt arbete med att ta fram riktlinjer
särskilt uppmärksamma de av kommunstyrelsen antagna "Riktlinjer för gåvor
från arbetsgivaren till medarbetare och förtroendevalda".

Ulrika Spåreho (S) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag, dock med följande tillägg: att riktlinjerna även
ska gälla för uppvaktning av ledamöter vid födelsedagar.
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen,
att ge demokratiberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för avtackning
av ledamöter som lämnar fullmäktige
att riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015,
samt
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att riktlinjerna även ska gälla för uppvaktning av ledamöter vid födelsedagar,
samt
att uppmana demokratiberedningen att i sitt arbete med att ta fram riktlinjer
särskilt uppmärksamma de av kommunstyrelsen antagna "Riktlinjer för gåvor
från arbetsgivaren till medarbetare och förtroendevalda".
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Svar på motion om förskola i Varmsätra

§ 73

INLEDNING
Erik Åberg (MP) inkom den 23 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären
föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till
Varmsätra skola.
Beredning
Bilaga KS 2015/44/1, svar på motion
Bilaga KS 2015/44/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden
Bilaga KS 2015/44/3, motion
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 46
Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Utdrag
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§ 74

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan
INLEDNING
Johanna Ritvadatter M inkom den 25 februari 2015 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under Stockholms
Pridevecka och IDAHOT.

Beredning
Bilaga KS 2015/63/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/63/2, yttrande från medborgarkontoret
Bilaga KS 2015/63/3, motion
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 66
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
m Sala kommun fortsättningsvis hissar regnbågsflaggan i samband med att
Västerås genomför sin PRIDE-festival (25-27 juni 2015),
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Sala kommuns flaggpolicy med
anledning av beslutet, samt
att i övrigt anse motionen besvarad.
Magnus Edman (SD) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
m avslå motionen.
Johanna Ritvadatter M yrkar
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande avseende de två första att-satserna,
dock med tillägget att regnbågsflaggan även hissas i samband med Stockholms
Pride-vecka.
Hanna Westman (SBÄ),GustafEriksson (C), Per-Olov Rapp (S) och Monica Fahrman
(MP) yrkar
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande, Johanna Ritvadatters (V)
yrkande samt Magnus Edmans (SD) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Sala kommun fortsättningsvis hissar regnbågsflaggan i samband med att
Västerås genomför sin PRIDE-festival (25-27 juni 2015),
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Sala kommuns flaggpolicy med
anledning av beslutet, samt
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ill:J: i övrigt anse motionen besvarad.

Reservation
johanna Ritvadatter (V) och Magnus Edman (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
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§ 75

Svar på motion om borttagande av§ 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Sala kommun
INLEDNING
Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 24 november 2014 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att§ 26om insamling av pengar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Sala kommun tas bort.

Beredning
Bilaga KS 2015/64/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/64/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2015/64/3, motion
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 67
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
att ta bort nuvarande§ 26om insamling av pengar från Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun,
samt
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Sala kommun i enlighet med beslutet.
Magnus Edman (SD) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Monica Fahrman (MP), johanna Ritvadutter (V), Per-Olov Rapp (S), Hanna Westman
(SBÄ) och Gustaf Eriksson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Magnus Edmans
(SD) avslagsyrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
iill bifalla motionen,

att ta bort nuvarande§ 26om insamling av pengar från Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun,
samt
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att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Sala kommun i enlighet med beslutet.

Reservation
Magnus Edman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 76

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan
INLEDNING
Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014 med rubricerad motion. Motionären
föreslår att det bara ska serveras ekologisk frukt på förskolorna i Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS 2015/65/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/65/2, yttrande från ekonomikontoret
Bilaga KS 2015/65/3, yttrande från tekniska kontoret
Bilaga KS 2015/65/4, yttrande från bildnings- och lärandenämnden
Bilaga KS 2015/65/5, motion
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 68
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen, samt
att uppmana kommunstyrelsen/tekniska kontoret att i första hand vid inköp till
kommunens verksamheter välja ekologiskt odlad frukt.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen, samt
att uppmana kommunstyrelsen/tekniska kontoret att i första hand vid inköp till
kommunens verksamheter välja ekologiskt odlad frukt.
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§ 77

Svar på medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet
INLEDNING
Julia Fahlström Björk inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun tar ned träd och belyser gång- och cykelvägen från jakobsbergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplasten vid
Västeråsvägen bättre.
Beredning
Bilaga KS 2015/45/1, svar på medborgarförslag
Bilaga KS 2015/45/2, yttrande från tekniska kontoret
Bilaga KS 2015/45/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 47
Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
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§ 78

Svar på medborgarförslag om Föreningarnas hus framtid
INLEDNING
Sarnarbetet Föreningarnas Hus i Sala genom Veronica Andersson, Lissie Lindhult,
Peter Pollak och Anna-Lena Hellblom inkom den 17 februari 2014 med rubricerat
rnedborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att Föreningarnas Hus ska få vara kvar
i befintliga lokaler i Bergmästaren och låta bygga lägenheter i Kaplanen dit det är
föreslaget att föreningen ska flytta.

Beredning
Bilaga KS 2015/46/1, svar på medborgarförslag
Bilaga KS 2015/46/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret
Bilaga KS 2015/45/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 48

Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kornmunstyrelsen hemställer att kornmunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
BESLUT
Kornmunstyrelsen hemställer att kornmunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
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Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till
skattekollen

§ 79

INLEDNING
Carina Kreku Hofvander inkom den 23 oktober 2014 med rubricerat
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ansluter sig till
tjänsten skattekollen.se.

Beredning
Bilaga KS 2015/47/1, svar på medborgarförslag
Bilaga KS 2015/47/2, yttrande från ekonomikontoret
Bilaga KS 2015/47/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 49
Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
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kommunfullmäktige
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§ 80

Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan
INLEDNING
Emilia Jonsson inkom den 29 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun inrättar lärarsekreterare för att avlasta
lärare med administrativa arbetsuppgifter.
Beredning
Bilaga KS 2015/48/1, svar på medborgarförslag
Bilaga KS 2015/48/2, yttrande från skolnämnden
Bilaga KS 2015/48/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, §50
Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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§ 81

Svar på medborgarförslag om cykelparkering vid Lärkan
(Västeråsleden)
INLEDNING
Anna jägvald inkom den 21 november 2014 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska rusta upp cykelparkeringen vid
Lärkans sportfält utefter Västeråsleden.
Beredning
Bilaga KS 2015/49/1, svar på medborgarförslag
Bilaga KS 2015/49/2, yttrande från tekniska kontoret
Bilaga KS 2015/49/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, §51
Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
i!tl bifalla medborgarförslaget,
att bygga en större cykelparkering vid Lärkans sportfält utefter Västeråslede n,
samt
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för
åtgärder på busshållplatsen.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget
att bygga en större cykelparkering vid Lärkans sportfält utefter Västeråsleden, samt
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för
åtgärder på busshållplatsen.

Utdrag

kommunfullmäktige
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§ 82

Svar på medborgarförslag om översyn av detaljplan för
fastigheten Kristina 4:1
INLEDNING
Leif Johansson, genom Stugföreningen Måns Ols, inkom den 24 november 2014 med
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun, i samband
med planöversyn av MånsOls området, gör följande förändringar: att benämningen
på området ändras frän koloniområde till fritidsstugeomräde med utökade byggrätter 80/30, att möjlighet till friköp införs, samt att kommunalt vatten och avlopp
dras fram till tomtgräns.
Beredning
Bilaga KS 2015/50/1, svar på medborgarförslag
Bilaga KS 2015/50/2, yttrande från tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2015/50/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 52
Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
illl: avslå medborgarförslaget
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Svar på medborgarförslag om bättre busshållplatser- börja vid
Vattentornet
INLEDNING
Mikael Toner och Svante Wiklund inkom den 27 november 2014 med rubricerat
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att busshållplatsen "Nya Vattentornet"
byggs om med korrekt kantstenshöj d, kontraststenläggning och belysning i och
utanför väderskydd.

Beredning
Bilaga KS 2015/51/1, svar på medborgarförslag
Bilaga KS 2015/51/2, yttrande från tekniska kontoret
Bilaga KS 2015/51/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 53

Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget,
att bygga om busshållplatsen "Nya Vattentornet" till en modern hållplats som är
trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter,
samt
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för
åtgärder på busshållplatsen.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget,
att bygga om busshållplatsen "Nya Vattentornet" till en modern hållplats som är
trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter,
samt
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för
åtgärder på busshållplatsen.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§84

Svar på medborgarförslag om Mini-LAN hösten 2015
INLEDNING
Laban Åberg inkom den 5 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ordnar ett Mini-LAN från hösten 2015.

Beredning
Bilaga KS 2015/66/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/66/2, yttrande från kultur- och fritidsnämnden
Bilaga KS 2015/66/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 69

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
iill anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Svar på medborgarförslag om att införskaffa dokumentförstörare
till biblioteket
INLEDNING
Henrik Jansson inkom den 22 december 2014 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen köper in en dokumentförstörare och
placerar ut den i ett lämpligt utrymme på stadsbiblioteket i Sala.

Beredning
Bilaga KS 2015/67/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/67/2, yttrande från kultur- och fritidsnämnden
Bilaga KS 2015/67/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 70
Yrkanden
Ulrika Spåreho (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att en dokumentförstörare införskaffas till biblioteket, samt
att kostnaden för dokumentförstöraren täcks inom kultur-och fritidsnämndens
budgetram.
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till Ulrika Spårebos (S) beslut.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

m en dokumentförstörare införskaffas till biblioteket, samt
att kostnaden för dokumentförstöraren täcks inom kultur-och fritidsnämndens
budgetram.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för
daglig verksamhet

§ 86

INLEDNING
Förslagets träd, Arbetstagarrådet Daglig verksamhet, inkom genom David Eriksson,
Jonas Eklind, Emma Gustafsson, Mikael Kedert, Lars Andersson, Tomas Eriksson,
Tomas Dammgren, Jim Prokap och Sofia Nykvist den 3 december 2014 med rubricerat medborgarförslag, underskrivet av förslagsställarna som föreslår att habiliteringsersättning för daglig verksamhet höjs.

Beredning
Bilaga KS 2015/68/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/68/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden
Bilaga KS 2015/68/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 71
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
Christer Eriksson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag.
Ulrika Spåreho (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att habiliteringsersättningen höjs från 44,50 kr till 75 kronor.
Hanna Westman (SBÄ) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att se över ersättningsnivån för habiliteringser·
sättning.

Proposition
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på ledningsutskottets förslag och Ulrika
Spårebos (S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder
ledningsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Ulrika Spårebos (S) yrkande
röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Carola Gunnarsson (C), Christer
Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C), Peter Molin (M), Fredrik Larsson (M), Hanna
Westman (SBÄ) och Magnus Edman (SD)] samt 6 nej-röster [Ulrika Spåreho (S),
Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S), Anders Dahlström (S), johanna Ritvadatter
(V) och Monica Fahrman (MP)].
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forts§ 86
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
ru:J; avslå medborgarförslaget

Reservation
Ulrika Spåreho (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S) och Anders Dahlström (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Svar på medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängsgymnasiet för vuxenstuderande
INLEDNING
Freweyni Ghirmay inkom den 30 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag
med 68 stycken namnunderskrifter. Förslagsställaren föreslår att det ska sättas in
fler bussturer till Kungsängsgymnasiet så att det passar vuxeneleverna.

Beredning
Bilaga KS 2015/69/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/69/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2015/69/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 72
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat, samt
illJ; uppdra till kommunstyrelsen/barn och utbildning, att se över schemaläggning·
en för SPI-undervisningen, för att denna om möjligt ska stämma bättre överens med
kollektivtrafikens tidtabeller.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat, samt
att uppdra till kommunstyrelsen/barn och utbildning, att se över schemaläggningen för SPI-undervisningen, för att denna om möjligt ska stämma bättre överens med
kollektivtrafikens tidtabeller.

Utdrag

kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Svar på medborgarförslag om översikt av betalningssystemet för
arbetsresor
INLEDNING
Jonas Eklind inkom den 25 september 2014 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att det görs en översyn av betalningssystemet för
arbetsresor.

Beredning
Bilaga KS 2015/70/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/70/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2015/70/3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 73
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
m avslå medborgarförslaget
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

m avslå medborgarförslaget

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år
INLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare
handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna
redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning
Bilaga KS 2015/71/1, sammanställning
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 74
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett
år

§ 90

INLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall 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
skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning
Bilaga KS 2015/72/1, sammanställning
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 75
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
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§ 91

Redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag som ännu
ej verkställts
INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade 2009-01-29, § 10, i samband med besvarande av en
motion att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits, men ännu inte verkställts.

Beredning
Bilaga KS 2015/73/1, redovisning
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 76
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
m godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunfullmäktige
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§ 92

Ärenden avgjorda med stöd av delegation
INLEDNING

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 10, 16 och 17 samt 31
mars samt 7 april2015 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar samt andra
särskilt förtecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2015/86/1.
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§ 93

Föreläsning om frågor som rör fattiga och utsatta ED-medborgare
som vistas i vårt land
Beredning
Martin Valfridsson, nationell samordnare i dessa frågor, samt Jörgen Ljung, styrelseordförande i hjälporganisationen "Hjärta till hjärta", som funnits på plats i Rumänien
sedan 1991 och bedrivit hjälparbete, informerar.
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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