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2017-03-21

§ 75

Ordningsfråga
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
a_ttlägga till följande punkter på föredragningslistan:
Punkt 12, Detaljplan del av Lärkan - planuppdrag
Punkt 13, Medborgarförslag om att inrätta ett Medborgarråd i Sala
Punkt 14, inför inrättandet

av nytt Näringslivskontor

Punkt 15, Framtidens Företagare
Punkt,16 Motion -Lippsökande verksamhet med rådgivning och information till utsatta EU-medborgare
Punkt 17, Motion om könsneutral benämning - låt tjänstemän bli tjänstepersoner
Punkt 18, Medborgarförslag om att Sala kommun behöver en handlingsplatt för hur
självmordens ska minska

Utdragsbestyrka nde

4€23!

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

‘A; SALA

5I231

LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2017-03-21
Dnr 2017/356

§ 76

Ombudgetering
och idrottshall
INLEDNING

av investeringsmedel

till nya Ransta skola, förskola

Ransta skola och förskola har under flera år variti byggnadstekniskt dåligt skick och
skollokalerna är inte ändamålsenliga.
En ny detaljplan som väntas vinna laga kraft under våren 2017 har tagits fram. Detaljplanen anger möjlighet att bygga både skola, förskola och en fullstor idrottshall.
Beredning
Bilaga KS 2017/69/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret,
Bilaga KS 2017/69/2, skissförslag Ransta skola

fastighetsenhetexi

Bilaga KS2017/69/3, skissförslag Ranstahallen
Bilaga KS 2017/69/4, Situationsplan
SamhällsbyggnadschefAnders
Almroth och kultur-och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

beslutar

a_ttbygga en ny skola F-6 för 130-160 elever och förskola för 80-100 elever,
att bygga en fristående fullstor 20 x 40 meter idrottshall, bibliotek och medborgarkontor, samt
Ltt ombudgetera 39.000.000 kronor för 2017, 89.000.000 kronor för 2018 och
7.000.000 kronor för 2019, totalt 135000000, av beslutat anslag för investeringsprojektet "renovering/ ombyggnation / nybyggnation skollokaler".

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttbygga en ny skola F-6 för 130-160 elever och förskola för 80-100 elever,
a_ttbygga en fristående fullstor 20 x 40 meter idrottshall, bibliotek och medborgarkontor,

samt

ä: ombudgetera 39000000 kronor för 2017, 89.000.000 kronor för 2018 och
7.000.000 kronor för 2019, totalt 135.000.000, av beslutat anslag för investeringsprojektet "renovering/ombyggnation/Iiybyggnation
skollokaler".

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

'u SALA
KOMMUN

5IHJ

Sammanträdesdatum

2017-03-21
Dm' 2017/284

§77

Marköverlåtelse del av Löparen 6, Löparen 7 och Löparen 9
[NLEDNING
KIAB har tidigti detaljplaneprocessen för Östra kvarteren visat intresse för Löparen
6, Löparen 7 och Löparen 9.
Överlåtelsen avser kvartersmarken med en avgränsning av Löparen 6 saint Löparen

7 och Löparen9.
Ny framtagen detaljplan anger avgränsningen mellan kvarters och allmän plats/mark

där del av Löparen6 blir ny lokalgata.Bergsmansgatanblir förlängd ochmynnar uti
Bergslagsgatan.
Beredning

BilagaKS2017/61/1, skrivelse från Anders Dahlberg,Plan-ochUtvecklingsenheten
Bilaga KS 2017/61/2,
Bilaga KS 2017/61/3,
Bilaga KS2017/61/4,
Bilaga KS 2017/61/5,

marköverlåtelseavtal
karta över fastigheterna Löparen
plankarta
beslut från KS 2017-03-02, § 49

Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet genom upphävande av kommunstyrelsens beslut 2017-03-02, §
49, föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttöverlåta fastigheterna Löparen 7, Löparen 9 samt del av Löparen 6 för ett pris av
6.942.000 kronor till JHCSÖst AB, orgnr 559066-4347, samt
g marköverlåtelseavtal undertecknas av kommunstyrelsens ordförande,
Carola Gunnarsson [C].
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen genom upphävande av kommunstyrelsens beslut 2017-03-02,

§ 49, hemställer

att kommunfullmäktige

beslutar

att överlåta fastigheterna Löparen 7, Löparen 9 samt del av Löparen 6 för ett pris av
6.942.000 kronor till JHCSÖst AB, orgnr 559066-4347, samt
a_ttmarköverlåtelseavtal

undertecknas

av kommunstyrelsens

Carola Gunnarsson [C].

Utdrag

Kommunstyrelsen

Jus er ndes sig

.y
\

Utdragsbestyrkande

ordförande,
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Sammanträdesdatum
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Dnr2017/346

§ 78

Bokslut 2016
Beredning
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

KS 2017/70/1,
KS 2017/70/2,
KS 2017/70/3,
KS 2017/70/4,
KS 2017/70/5,
KS 2017/70/6,
KS 2017/70/7,
KS 2017/70/8,
KS 2017/70/9,

Redovisningsekonom
dets beredning.
Yrkanden
Carola Gunnarsson

årsredovisning 2016
indikatorsanmianställning
2016
begäran om tilläggsbudgeti 2017 års driftsanslag
begäran om tilläggsanslag investeringar från 2016-2017
nämnderna/kontorens
internkontrollplaner
2016
nämndernas beslutsprotokoll
årsredovisning/koncernredovisning
Sala-Heby Energi AB
årsredovisning Salabostäder AB
årsredovisning Sala Silvergruva AB
Anna Cedervång och Controller Inger Lindström deltar vid ären-

[C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
;Lt godkänna de av styrelsen / nämnderna redovisade budgetavvikelserna,
gt: fastställa tilläggsbudget för 2017 års driftanslag med 89.000 kronor i enlighet med

Bilaga KS2017/70/3, samt
;t fastställa tilläggsbudget för 2017 års investeringsbudget
med 36890000
enlighet med Bilaga KS 2017/70/4,
dels att kommunstyrelsen
för egen del beslutar
a_ttgodkänna de av nämnderna/kontoren
Lipprättade internkontrollplanerna

kronor i

2016,

samt

a_ttha en uppföljning av investeringsbudgeten
manträde i juni.

för 2017 på kommunstyrelsens

sam-

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
LH godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
a_ttgodkänna de av styrelsen/nämnderna
redovisade budgetavvikelserna,
tt fastställa tilläggsbudget för 2017 års driftanslag med 89.000 kronor i enlighet med

Bilaga KS2017/70/3, samt
;t fastställa tilläggsbudget för 2017 års investeringsbudget
enlighet med Bilaga KS 2017/70/4,

Utdragsbestyrkande

med 36.89 0.000 kronor i
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Sammanträdesdatum

2017-03-2

1

fort § 78

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
;t godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna

2016,

samt
it

haen uppföljning av investeringsbudgeten för 2017 på kommunstyrelsens sam-

manträde

i juni.

Utdrag

Kommunstyrelsen

ll

Justeran es sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2017/265

§ 79

Budgetdirektiv
INLEDNING
Förslag till budgetdirektiv
Beredning
Bilaga KS 2017/76/1,
Redovisningsekonom
dets beredning.

för det fortsatta budgetarbetet.

beräkningar strategiskt inspel ekonomi 2018-2020
Anna Cedervång och controller Inger Lindström deltar vid ären-

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

beslutar

a_ttfastställa budgetdirektiv i enlighet med föreliggande förslag, Bilaga KS2017/76/1.
BESLUT

Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

ag fastställa budgetdirektiv

i enlighet med föreliggande förslag, Bilaga KS 2017/76/I.

Utdmg

Kommunstyrelsen

Justerandes

sign

l

beslutar

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-03-21
Dnr2017/342
§80

Sammanställning

av motioner som ej behandlats inom ett år

[NLEDNING
Enligt kommunallagen,

5 kap 33 §, ska motioner

beredas

så, att fullmäktige

kan fatta

beslut inom ett år från det att Inotionen 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 handläggning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen göra denna redovisning vid
fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Beredning
Bilaga KS 2017/71/1, missiv
Bilaga KS 2017/71/2, sammanställning

av motioner som ej behandlats

inom ett år

Bilaga KS2017/71/3, sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala
kommun till och med den 14 mars 2017
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen
hemställer
tige beslutar
g godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_ttgodkänna redovisningen

och lägga den till handlingarna

Utdrag
Kommunstyrelsen

luster

nd ‘S si n
f

Utdragsbestyrkande

att kommunfullmäk-

i SALA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

KOMMUN

11523)

Sammanträdesdatum

2017-03-21
Dnr 2017/343

§81

Sammanställning

av medborgarförslag

som ej behandlats

inom ett

år
INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, ska medborgarförslag beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget
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 medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen
göra denna redovisning vid
fullmäktiges sammanträden i april och oktober.
Beredning
Bilaga KS 2017/72/1, missiv
Bilaga KS 2017/72/2, sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom
ett år
Bilaga KS 2017/72/3, sammanställning av aktuella medborgarförslag som inkommit
till Sala kommun till och med den 13 mars 2017

Yrkanden
Carola Gunnarsson

(C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttgodkänna redovisningen
BESLUT
Ledningsutskottet

och lägga den till handlingarna.

föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_ttgodkänna redovisningen

och lägga den till handlingarna

Utdrag

Kommunstyrelsen

/.

Just es

sig -'

Utdragsbestyrkande

12(237
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u

LEDNINGSUTSKOWET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-03-21
Dnr 2017/344

§82

Redovisning

av verkställande

av bifallna motioner

och medborgar-

förslag
INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade, KS § 10, 2009-01-29, att bifalla motion om redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionären före-

slog att kommunfullmäktige ska få en redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts
Beredning

BilagaKS2017/73/1, missiv
Bilaga KS 2017/73/2,

redovisning

av bifallna motioner och medborgarförslag

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen hemställer
tige beslutar
g godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

att kommunfullmäk-

BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

at_tgodkänna redovisningen

och lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Just

ranxles sign

v

/

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

13123!

2017-03-21
Dnr2015/960
§83

Rätt att underteckna dokument gällande EU-projektet #JAGMED
INLEDNING
Sala kommun deltar i EU-projektet #]AGM ED. Ledningsutskottet beslutade,
2015-12-15, § 258, att ge tre personer rätt att underteckna handlingar avseende projektet.

Beredning
Bilaga KS 2017/74/1,

missiv

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttersätta Anna Angmo från och med den 1 april 2017 med Maria Nässing gällande
rätten att skriva under dokument rörande EU-projektet #JAGMED.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
a_ttersätta Anna Angmo från och med den 1 april 2017 med Maria Nässing gällande
rätten att skriva under dokument rörande EU-projektet #JAGMED

Utdrag

Kommunstyrelsens förvaltning,
Daniel Ahlin

Barn ochutbildning
Värd och omsorg

Utdragsbestyrkande

1-‘J[23]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

i SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-03-21
Dnr 2017/300

§84

Ansökan från djurskyddsföreningen Hitta Katten för år 2017
[NLEDNING
Ansökan har inkommit till Sala kommun från Djurskyddsföreningen Hitta Katten om
bidrag till verksamheten
Beredning

BilagaKS2017/75/1, skrivelse från Djurskyddsföreningen
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att leclningsutskottet beslutar
a_tttill Djurskyddsföreningen Hitta Katten anslå 8.000 kronor för år 2017, att anvisas
ur eget kapital.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
a_tttill Djurskyddsföreningen

Hitta Katten anslå 8.000 kronor för år 2017, att anvisas

ur eget kapital.

Utdrag
Kommunstyrelsens

förvaltning,

Jenny Nolhage
Mirjam Olsson

Juster nde sién

Utd ragsbestyrka nde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

SALA
KOMMUN

15523)

Sammanträdesdatum

2017-03-21
Dnr 2017/328

Detaljplan för Del av Lärkans sportfält; beslut om planuppdrag

§85

INLEDNING

2014-09-30, KSLU§ 172, ñck enheten för Planering och utveckling i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för hela Lärkans sportfält samt Lärkbacksskolan och Folkets

Park för genomförande hela "Vision Lärkan". Dådet idag råder nya förutsättningar,
dels syftet med detaljplanen, och dels ny lagstiftning (PBL 2015:900), bör nytt planuppdrag ges för att hantera det nu aktuella, samt genomförda projekt, som en del av
hela "Vision Lärkan".
Beredning
Arbetsmaterial
Planarkitekt

Sofia Elrud föredrar

ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet
beslutar
a_ttuppdra till Plan-och utvecklingsenheten
sportfält.

att upprätta detaljplan för Del av Lärkans

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_ttuppdra till Plan-och utvecklingsenheten
sportfält.

att Lipprätta detaljplan för Del av Larkans

Utdrag

Samltällsbyggnadskontoret,

Justerandes

sign /.

i

Plan -och Utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

SALA
KOMMUN

151237

Sammanträdesdatum

2017-03-21
Dnr 2016/1246

§86

Inför inrättandet av nytt Näringslivskontor
INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25, § 161, att inrätta ett nytt Naringslivskontor
fr 0 m den 1 januari 2017.
Ett steg i bildandet av nytt Näringslivskontor är att omfördela den budgetram som i
dag finns avsatt för näringslivsarbete inom kommunchefens verksamhet till det nya
Näringslivskontoret.
Beredning
Bilaga KS 2017/82/1,

skrivelse från Kommunchefen

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutsltottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
ag omfördela

2017 års budgetram

för näringsliv

5.905.000 kronor,

från konumunchef,

ansvar 10000000 till nytt Näringslivskontor, ansvar 12000000.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslåratt kommunstyrelsenbeslutar
ag omfördela

2017 års budgetram

för näringsliv

5.905.000 kronor, från kommunchef,

ansvar 10000000 till nytt Näringslivskontor, ansvar 12000000.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justera

I

e sign

Utdragsbestvrka nde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNlNGSUTSKOTfET

SALA
KOMMUN

17m!

Sammanträdesdatum

2017-03-21

Dnr2017/360
§87

Framtidens Företagare
INLEDNING

Framtidens Företagare är ett projekti Västmanlands län, där Sala, Fagersta och Norbergs kommuner deltar. Syftet är ge ungdomar mellan 14-18 år möjlighet att starta
ett företag under sommaren. l konceptet ingår bland annat en grundutbildning i entreprenörskap, handledning och andra aktiviteter.

Beredning
Bilaga KS 2017/83/1,

presentation av projektet Framtidens företagare

NäringslivsutvecklareGerdSvedbergföredrar ärendet.
Yrkanden
Carola Gunnarsson

[C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanslå 60.000 kronor till projektet Framtidens Företagare, att anvisas ur eget kapital.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g anslå 60.000 kronor till projektet Framtidens Företagare, att anvisas ur eget kapital.

Utdmg

Kommunstyrelsen

Justera des 'gn

Utdragshestyrka nde
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Dnr2016/291

§88

Motion om uppsökande verksamhet
ion till utsatta EU-medborgare

med rådgivning och informat-

[NLEDNING

Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 26 februari 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige
Lippdrai' till lämplig verksamhet/enhet
att genom uppsökande verksamhet ge utsatta EU-Inedborgare som vistas i Sala kommun information och rådgivning på modersmålet.
Beredning
Bilaga KS 2017/79/1, motion
Bilaga KS 2017/79/2, beslut VON, 2016-06-22, § 88
Bilaga KS 2017/79/3, skrivelse från Vård-och omsorg
Bilaga KS 2017/79/4, skrivelse från kommunstyrelsen
förvaltning
Bilaga KS 2017/79/5,sva1'
från kommunstyrelsen
ordförande
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen
tige beslutar

hemställer

att kommunfullmäk-

Ltt avslå motionen.
BESLUT

Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

beslutar
a_tt avslå motionen.

Utdrag

Kommunfullmäktige

just an E55%

Utdragsbestyrkande

hemställer

att kommunfullmäktige
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§89

Motion könsneutral

benämning - lät tjänstemän bli tjänstepersoner

INLEDNING
Beatrice Björkskog [Fl] inkom den 5 december 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att benämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i alla sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar samt att
"tjänsteperson" används i allt nytt material och för övrigt successivt införlivas vid revidering av material
Beredning
Bilaga KS 2017/80/1,
Bilaga KS 2017/80/2,
Bilaga KS 2017/80/3,

motion
yttrande från kommunstyrelsen
förvaltning
svar från kommunstyrelsen
ordförande

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

hemställer

att kommunfullmäk-

tige beslutar
a_ttbifalla motionen
a_ttbenämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i alla sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar, samt
a_ttbenämningen "tjänsteperson" används i allt nytt material och för övrigt successivt
införlivas vid revidering av material.

BESLUT
Ledningsutskottet
beslutar

föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige

a_ttbifalla motionen
a_ttbenämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i alla sammanhang där' kommunen använder dessa beteckningar, samt
a_ttbenämningen "tjänsteperson" används i allt nytt material och för övrigt successivt
införlivas vid revidering av material.

Utdrag

Kom munfullmäkti ge

Justeranfi
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Dnr2016/236
Medborgaförslag om att inrätta ett Medborgarråd i Sala

§90

INLEDNING
Ett medborgarförslag Lindertecknat av åtta avsändare med Lars Öberg som kontaktperson, inkom den 16 februari 2016.
Försiagsställarna vill att kommunen verkar för en fördjupad lokal demokrati genom
att skapa ett medborgarråd med övergripande och sammanhållande verksamhet.
Beredning
Bilaga KS 2017/78/1, medborgarförslag
Bilaga KS 2017/78/2, yttrande från kommunchefeiis stab

BilagaKS2017/81/3, svar från kommunstyrelsenordförande
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttanse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att anse medborgarförslaget

besvarat.

Utdmg

Kommunfullmäktige

Juste ntles sign
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Utdragsbestyrka nde
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Medborgaförslag om att Sala kommun behöver en handlingsplan
för hur självmorden ska minska

§91

INLEDNING

Annika Kilmark inkom med rubricerat medborgarförslag den 7 september 2016
l förslaget föreslås att Sala kommun tar fram en handlingsplan för att ha en nollvision
för självmord.

Beredning
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

KS 2017/81/1,
KS 2017/81/2,
KS 2017/81/3,
KS 2017/81/4,
KS 2017/81/5,
KS 2017/81/6,

medborgarförslag
beslut SKN, 2017-02-15, § 15
yttrande från Barn-och utbildning
beslut VON, 2017-02-15, § 13
yttrande från Vård-och omsorg
svar från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att Iedningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttbifalla medborgarförslaget
att en handlingsplan tas fram för hur självmorden ska minska.
Hanna Westman (SBA) yrkar bifall till Carola Gunnarssons yrkande.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttbifalla medborgarförslaget
att en handlingsplan tas fram för hur självmorden ska minska.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Justera des si
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Utdragsbestyrkande
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§92

Information
INLEDNING
Hanna Westman [SBÄ] är suppleant i styrelsen för Nedre Dalälvens intresseförening.
Hon informerar om läget inför bekämpningen mot stickmyggor i Dalälvens översvämningsområden under 2017. En stor oro råderi föreningen då man inte fått besked om
fördelning av ekonomiska medel för säsongen.
BESLUT

Ledningsutskottet

beslutar

Lu lägga informationen

Juster rid ;sign

till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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§93

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2017/67/1, sammanställning
BESLUT
Ledningsutskottet

av anmälningsäreiiden.

beslutar

at; lägga anmälningsärendena

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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