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Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2017/1156

§ 199

Askrivningsärenden

detaljplanering

INLEDNING
Plan-och utvecklingsenheten

har genomfört

Beredning
Reviderad Bilaga KS 2017/165/1,
Planarkitekt

en översyn av påbörjade detaljplaner.

tjänsteskrivelse

Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutsköttet
beslutar
ag avskriva påbörjade detaljplaner

enligt reviderad Bilaga KS 2017/165/1.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

ag avskriva påbörjade

detaljplaner

Utdrag
Samhällsbyggnadskontoret,

enligt reviderad Bilaga KS 2017/165/1.

plan-och utvecklingsenheten

Utd ragsbestyrka nde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA

KOMMUN

5=24)

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2017/1220

§200

Delårsrapport 2017 för Sala kommun
Beredning
Bilaga KS 2017/171/1,
Bilaga KS 2017/171/2,
Bilaga KS 2017/171/3,

delårsrapport 2017-08-31, Sala kommun
nämndernas beslutsprotokoll
uppföljning nämndernas internkontrollplaner

Controller Inger Lindström ochredovisningsekonornAnnaCedervångföredrar ärendet.
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
at; godkänna

redovisningen

av de interna kontrollplanerna

2017, samt

ag godkänna delårsrapporten.

BESLUT
Ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktige
beslutar
ag godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2017, samt
m godkänna delårsrapporten.

Utdrag
kommunstyrelsen

/
Justera

essign

i

Utdragsbestyrkande

'

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

*Wi

LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-10-03

Dnr 2017/1168

§ 201

Fullmakter avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling
av förbrukningsmaterial till sjukvården
[NLEDNING
Varuförsörjningen är ett samarbete mellan landsti:igen/regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården
med förbrukningsartiklar av engångskaraktär. Det sker dels genom upphandlingar
men även genom lagerhållning och distribution via en tredjepartsdistributör.
Beredning
Bilaga KS 2017/172/1, fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningen upphandling av Enteralt nutritionsmaterial och sondnäringai' och kosttillägg VF2017-0030
Bilaga KS 2017/172/2, , fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningen Lipphandling av baddmaterial VFZD17-0042
Upphandlare Linda Malta föredrar ärendet.
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar
a/tt ge fullmakt till förvaltningschefpå Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala Län,
Per-Erik Sjögaard, eller den han sätter i sitt ställe, att för Sala kommuns räkning upphandla förbrukningsmaterial till sjukvården, samt
att, efter det att uppdragsgivaren meddelat tilldelningsbeslut, för uppdragsgivaren
skriva avtal med de valda leverantörerna,
gt_tföreträda Sala kommun i förvaltningsdomstol i det fall en överprövnings sker,
a_t_t
för Sala kommuns räkning förvalta avtalet under löpande avtaisperiod genom att
bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar, valutajusteringar, produkt-och sortimentsförändringar och leveransvillkor.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
Ltt ge fullmakt till förvaltningschef på Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala Län,

Per-ErikSjögaard,eller den hansätter i sitt ställe,att för Salakommunsräkning upphandla förbrukningsmaterial till sjukvården, samt
a_tt,efter det att uppdragsgivaren meddelat tilldelningsbeslut, för uppdragsgivaren
skriva avtal med de valda leverantörerna,
att_företräda Sala kommun i förvaltningsdomstol i det fall en överprövnings sker,

samt
gg för Sala kommuns räkning förvalta avtalet Linder löpande avtalsperiod genom att
bevaka och godkänna eventuella prisjusteringar, valutajusteringar, produkt-och sortimentsförändringai" och leveransvillkor.

Utdrag
kommunstyrelsen

Juste [

Utdragsbestyrkande

7(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA

KOMMUN

Sa mmanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2017/1225

Handlingsplan för CEMRzsjämställdhetsdeklaration

§202

INLEDNING
Kommunfullmäktige i Sala har, i april 2013, gett kommunstyrelsen
derteckna CEMR-deklarationen och att upprätta en handlingsplan
ifrån deklarationens innehåll.
Beredning
Bilaga KS 2017/173/1,
Bilaga KS 2017/173/2,

missiv
handlingsplan

uppdragen att unför jämställdhet ut-

för CEMR:s jämställdhetsdeklaration

Utredare Jane Allansson föredrar ärendet.
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration
i enlighet med Bilaga KS

2017/173/2.
BESLUT

Ledningsutskottet

förslår att kommunstyrelsen

a_ttanta handlingsplan

för CEMR:s jämställdhetsdeklaration

201 7/1 73/2.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justera

d s sig

beslutar

Utdragsbestyrkande

i enlighet med Bilaga KS

W41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2016/1073

Svar på motionen —Föreslås att Salabostäders styrelse får i uppdrag att ändra reglerna för möjligheten att hyra lägenhet

§ 203

INLEDNING

Ulrika Spårebo [S] inkom den 30 augusti 2016 med en motion där det föreslås att Salabostäders styrelse får i uppdrag att ändra reglerna för möjligheterna att hyra lägenhet.
Beredning
Bilaga KS 2017/174/1,
Bilaga KS 2017/174/2,

motion
yttrande

Bilaga KS2017/174/3,

svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

från Salabostäder

jäv

Per-Olov Rapp (S) deltar ej i ärendets
Camilla Runerås (S) ersätter

behandling på grund av jäv.

Per-Olov Rapp (S).

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
föreslår att kommunstyrelsen
att ledningsutskottet
tige beslutar
a_tt anse motionen

hemställer att kommunfullmäk-

besvarad.

BESLUT
Ledningsutskottet

förslår att kommunstyrelsen

beslutar
g

anse Inotionen

besvarad.

Utdrag
kommunstyrelsen

.
Just

/
Utdragsbestyrkande

hemställer att kommunfullmäktige

9(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr2017/705
§ 204

Svar på motion att göra Sala till en fristad för förföljda konstnärer
INLEDNING

Johanna Ritvadotter [V] och Maria Arvidsson [V] inkom den 19 maj 2017 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ställer sig positiv till att erbjuda en fristad för förföljda konstnärer och att omfattningen och utformandet av arbetet med fristadskonstnärer
utreds.
Beredning
Bilaga KS 2017/175/1,

motion

Bilaga KS2017/175/2, yttrande från kultur-och fritid
Bilaga KS 2017/175/3,

svar på motion från kommunstyrelsens

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen
tige beslutar
a_ttanse motionen besvarad.
BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

beslutar
ü

EIHSE motionen

besvarad.

Utdrag
kom m u nstyrels en

Utdragsbestyrkande

ordförande

hemställer att kommunfullmäk-

hemställer att kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

1°Wi

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-10-03

Dnr2017/648
§ 205

Svar på motion - "Hen" som standard i kommunens dokument
INLEDNING

Beatrice Björkskog [FI] inkom den 24 april 2017 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det könsneutrala pronomenet "hen" ska användas i alla kommunala dokument där könstillhöriglueten är okänd eller oväsentligt samt i alla nya kom-

munala dokument och för övrigt successivt införlivas vid revidering av dokument.
Beredning
Bilaga KS 2017/176/1, motion
Bilaga KS 2017/176/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2017/176/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen
tige beslutar
ag anse motionen

besvarad.

BESLUT
Ledningsutskottet

förslår att kommunstyrelsen

beslutar
Ltt anse motionen

besvarad.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

hemställer att kommunfullznäk-

hemställer att kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA
KOMMUN

11124!

Sammanträdesdatum

2017-10-03

Dnr 2016/1161

§206

Svar på motion ändra Salabostäders körutiner
INLEDNING
Sarah Svensson [Fl] inkom den 26 september 2016 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Salabostäders styrelse ges i uppdrag att att utreda förutsättningarna för att ändra i körutinerna för ansökan om bostad hos Salabostäder så att det
dels blir möjligt att stå i kö från 16 eller 17 års ålder, dels går att ställa sig i kö utan att
ha svenskt personnummer.
Beredning
Bilaga KS 2017/177/1, motion
Bilaga KS 2017/177/2, yttrande från Salaboståder
Bilaga KS 2017/177/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
jäv

Per-Olov Rapp [S] deltar ej i ärendets behandling på grund avjåv.
Camilla Runerås [S] ersätter Per-Olov Rapp (S).
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_ttanse motionen

besvarad.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

W4?

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2016/1384

Svar på motion om förenklad planprocess

§ 207

[NLEDNING

Viktor Kärvinge (S) inkom den 18 november 2016 med rubricerat! motion. Motionfår i uppdrag att ta fram ett förslag på hur planförären föreslår att kommunstyrelsen
farandet kan förenklas för en smidigare planprocess.
Beredning
Bilaga KS 2017/178/1, motion
Bilaga KS 2017/178/2, yttrande från plan-och utvecklingsenlteten
ordförande
Bilaga KS 2017/178/3, svar på motion från kommunstyrelsens
Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
föreslår att kommunstyrelsen
att ledningsutskottet
tige beslutar
a_tt anse motionen

hemställer

att kommunfullmäk-

besvarad.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
föreslår att kommunstyrelsen
att ledningsutskottet
tige beslutar

hemställer att kommunfullmäk-

att bifalla motionen

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

BESLUT
Ledningsutskottet

förslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige

beslutar
a_tt anse motionen

besvarad.

Reservation
Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp [S] reserverar
Ulrika Spårebos yrkande.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerapdes

si n

Utdragsbestyrkande

sig mot beslutet till förmån för

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA

KOMMUN

13(24)

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr2016/1492
§ 208

Svar på motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer inom vård
och omsorg
[NLEDNING
Mats Edman [SD] inkom den 13 december 2016 med rubricerad motion. Motionären
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ofrivilliga delade turer avskaffas inom
kommunal vård och omsorg i Sala kommun.

Beredning
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

KS 2017/179/1, motion
KS 2017/179/2, yttrande från vård och omsorg
KS 2017/179/3, beslut vård-och omsorgsnämndenzül7-04-20, § 39
KS 2017/179/4, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

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

BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
aLt_anse motionen

besvarad.

Utdrag

kommunstyrelsen

Juste anges si h
\

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA

KOMMUN

“ml

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2017/381

§ 209

Svar på medborgarförslag

angående förskola i Möklinta

INLEDNING

Maria Berglund inkom den 21 mars 2017 med rubricerat

medborgarförslag.

Förslags-

ställaren föreslår att kommunenska behålla Åsgården alternativt öppnanya avdelningar för förskola i hyreshusen

i Möklinta samt att Möklinta skola endast ska vara en

skola med fritidshem.
Beredning
Bilaga KS 2017/180/1,
Bilaga KS 2017/180/2,
Bilaga KS 2017/180/3,

medborgarförslag
yttrande från barn och utbildning
svar på motion från kommunstyrelsens

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen
tige beslutar
a_ttanse medborgarförslaget
besvarat.

ordförande

hemställer att kommunfullmäk-

BESLUT

Ledningsutskottet

förslår att kommunstyrelsen

beslutar

a_ttanse medborgarförslaget

besvarat.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

hemställer att kommunfullmäktige

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

1542'”

Sammanträdesdatum

2017-10-03

v_
Dnr 2017/239

§210

Svar på medborgarförslag om plogning av trottoarer och gångbaH01'
INLEDNING

Eva-Britt Ericson inkom den 10 februari 2017 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren vill att kommunens ska ploga trottoarer så att gångtrafikantei' kan
komma fram.

Beredning
Bilaga KS 2017/181/1, medborgarförslag
Bilaga KS 2017/181/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2017/181/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att konnnunfullmäktige beslutar
;t anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunstyrelsen

I

Juster

blås'

n

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16424?

LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr2017/125
§ 211

Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelväg till SORF
INLEDNING

Marie C Eriksson inkom den 19 januari 2017 med rubricerat medborgarförslag.

Beredning
Bilaga KS 2017/182/1, medborgarförslag
Bilaga KS 2017/182/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2017/182/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktige beslutar
a_ttanse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
komlnunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

”m”

LEDNJNGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2016/1470

§212

Svar på medborgarförslag om busskurer vid Ängshagenskolan och
vid Måns Olsvägen
[NLEDNING

Diana Thulin inkom den 8 december 2016 med ett medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun bygger en busskur/vind och regnskydd vid Ängshagenskolans taxizon samt en busskur eller ett plasttak vid Månsolsvageiulinje 63 mot
Broddbo.
Beredning
Bilaga KS 2017/183/1,
Bilaga KS 2017/183/2,
Bilaga KS 2017/183/3,

medborgarförslag
yttrande från samhällsbyggnadskontoret
svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
ag anse medborgarförslaget besvarat, samt
ag överlämna frågan till Kollektivtrafikmyndigheten för hantering.

BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
au anse medborgarförslaget besvarat, samt
au överlämna frågan till Kollektivtrafikmyndigheten

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

för hantering.

181243

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sa mmanträdesdatu

m

2017-10-03
Dnr 2015/364

Svar på medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt organ som
samordnar bostadspolitiken samt inrättande av regelbundna informationsforum

§213

[NLEDNING
Roger Wallin inkom den 28 april 2015 med ett medborgarförslag. Förslagsställaren
föreslår att Sala kommun inrättar ett kommunalt organ som samordnar bostadspolitiken samt regelbundna informationsforum.

Beredning
Bilaga KS 2017/184/1,

medborgarförslag

Bilaga KS2017/184/2, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning
Bilaga KS 2017/184/3,

svar på motion från kommunstyrelsens

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
föreslår att kommunstyrelsen
att ledningsutskottet
tige beslutar
besvarat.
m anse medborgarförslaget

hemställer

ordförande

att kommunfullmäk-

BESLUT

Ledningsutskottet

förslår att kommunstyrelsen

beslutar
ag anse medborgarförslaget

besvarat.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande

hemställer att kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA
KOMMUN

191243

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2017/1188

§214

Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år
INLEDNING
Enligt kommunallagen,

5 kap. 33 §, ska motioner

beredas

sä, att kommunfullmäktige

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

inom denna

tid, ska detta

och vad som kommit

fram vid beredningen

till kommunfullmäktige
inom samma tid. Kommunfullmäktige
ionen från vidare handläggning.
Beredning
Bilaga KS 2017/185/1,
Bilaga KS 2017/185/2,

anmälas

får då avskriva mot-

missiv
redovisning

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
ag godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
BESLUT
Ledningsutskottet
beslutar

förslår att kommunstyrelsen

a_t_tgodkänna redovisningen

och lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justeranres sign

hemställer att kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA
KOMMUN

20H41

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2017/1189

§215

Redovisning av medborgarförslag

som ej behandlats inom ett år

[NLEDNING

Enligt kommunallagen, 5 kap. 33 §, ska medborgarförslag beredas så, att kommunfullmäktige 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 kommunfullmäktige
inom samma tid. Kommunfullmäktige får
då avskriva medborgarförslaget
från vidare handläggning.

Beredning
Bilaga KS 2017/186/1,
Bilaga KS 2017/186/2,

missiv
redovisning

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
BESLUT
Ledningsutskottet

förslår att kommunstyrelsen

hemställer att komintlnfullmäktige

beslutar

a_ttgodkänna redovisningen

och lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunstyrelsen

/
Justeranmcjes sign

-_

Utdragsbestyrka nde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

21(241

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr2017/1186
§216

Redovisning av verkställande

av bifallna motioner och medborgar-

förslag
[NLEDNING
Kommunfullmäktige

beslutade,

KF§ 10, 2009-01-29

att bifalla motion

om redovisning

av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionärerna föreslog
att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts.
Beredning
Bilaga KS 2017/187/1,
Bilaga KS 2017/187/2,

missiv
redovisning

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
ag godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet

förslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att godkänna redovisningen

och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommu nstyrelsen

Utdragsbestyrka nde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

SALA
KOMMUN

22W

Sammanträdesdatum

2017-10-03
Dnr 2017/1224

§217

Extra investeringsbidrag till föreningar och samlingslokalorganisationer
INLEDNING

Våren 2017 godkände Sala kommun bildandet av tre naturreservat. Avtal har upprättat mellan Sala kommun och staten via Naturvårdsverket och ersättningar om 14,2
miljoner kronor har utbetalats till kommunen.
Föreligger ett förslag att de 14,2 miljoner kronor som motsvarar ersättningen för de
nybildade naturreservaten anvisas till kommunstyrelsen, att fördelas som extra investeringsbidrag till föreningar och samlingslokalorganisationer.
Beredning

BilagaKS2017/188/1, förslag från kommunstyrelsensordförande
Bilaga KS 2017/188/2,

fördelning av extra investeringsbidrag

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttanvisa 14,2 miljoner kronor till kommunstyrelsen ur eget kapital att fördelas som
extra investeringsbidrag till föreningar och samlingslokalorganisationer 2017.

HannaWestman(SBA)yrkar
bifall till Carola Gunnarssons [C] yrkande.
BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen Itemställei* att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanvisa 14,2 miljoner kronor till kommunstyrelsen ur eget kapital att fördelas som
extra investeringsbidrag till föreningar och samliItgslokalorganisationer 2017.

Utdrag
kommunstyrelsen

Juster nd s Sl x
i'

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SA LA

LEDNWGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

23W

2017-10-03

Dnr 2016/1483

§ 218

Redovisning från Föreningen Möklintagården
[NLEDNING
Föreningen Möklintagården
kommunstyrelsen

har inkommit med en redovisning i enlighet med beslut i

2017-02-09,

§ 17.

Beredning
Bilaga KS 201 7/189/1, redovisning

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet
beslutar
ag godkänna redovisningen.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

at; godkänna redovisningen.

Utdrag
Föreningen Möklintagården

Utdragsbestyrkande

Z4 {Z4}

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

i

LEDNINGSUTSKOTTET

i KOMMUN

Sammanträdesdatum

2017-10-03

§219

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2017/190/1,

sammanställning

av anmälningsäreiide

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

gg lägga anmälningsärendena

till handlingarna.

/'4

Justera

es_sig

Utdragsbestyrkande

n.

