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Sammanträdesdatum

2017-11—13

Dnr 2017/1100

Revisionsrapport ”Intern kontroll  i  hantering av bisysslor”

INLEDNING

Revisorerna har i sin risk och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en
granskning av kommunstyrelsens och vård-och omsorgsnämndens arbete med in—

tern kontroll i hanteringen av bisysslor utifrån följande fråga: Är den interna kontrol-
len avseende hantering av anställdas bisysslor tillräcklig inom kommunstyrelsen och

vård-och omsorgsnämnden?

Beredning

Bilaga KS 2017/200/1, missiv

Bilaga KS 2017/200/2, revisionsrapport

Bilaga KS 2017/200/3, yttrande från personalchef Stefan Jacobsen

Ledningsutskottets beslut  2017-10-24, § 229

Revisor Petra Ribba och personalchefStefan Jacobsen föredrar ärendet. Represen-

tant från kommunrevisionen bistår vid ärendets beredning.

Yrkanden
Carola Gnnnarsson (C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

git avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/200/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/200/3.

Utdrag

konnnunrevisionen

personalkontoret

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr2017/1250

Yttrande avseende promemorian Följdändringar till ny förvalt-
ningslag (Ds 2017:42)

INLEDNING

Sala kommun har erbjudits möjlighet att avge yttrande angående promemorian

Följdändringar till ny förvaltningslag [Ds  2017:42).

Beredning

Bilaga KS 2017/211/1, remiss

Bilaga KS 2017/211/2, promemorians huvudsakliga innehåll

Bilaga KS 2017/211/3. yttrande från kommunjurist

Föredragning av kommunjurist Virve Svedlund.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 201 7/21 1/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

au avge yttrande i enlighet med Bilaga KS  2017/211/3.

 

Utdrag

Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm

kommunjurist

Utdragsbestyrka nde

u
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr 2017/1108

Förslag till nationell  plan  för transportsystemet 2018-2029; ytt-
rande
[NLEDNING

Trafikverket har sänt förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden

2018-2029 på remiss. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de

transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrnkturpropositionen samt re-

geringens direktiv.

Beredning

Bilaga KS 2017/214/1, remiss

Bilaga KS 2017/214/2, förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Bilaga KS 2017/214/3, yttrande från samhäIISplanerare

Samhällsplanerare Anders Johansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/214/3.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/214/3.

Utdrag

Näringsdepartementet

samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestvrkande

Wi
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL ”24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr 2017/57

Detaljplan för Silvergruvan 1:880:beslut  om antagande

INLEDNING

Planen syftar till att möjliggöra byggnation av totalt 2 bostadshus med maximal

byggnadshöjd av 4,5 meter samt att framtida avstyckning av fastigheten möjliggörs.

Planområdet ligger i utkanten av Sala, efter Mellandammsvägen. Planområdet ut-

görs endast av fastigheten Silvergruvan 1:880. Området är 3853 kvadratmeter stort

och består av i anspråkstagen tomtplats.

Beredning

Bilaga KS 2017/198/1, missiv

Bilaga KS 2017/198/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2017/198/3, utlåtande

Bilaga KS 2017/198/4, plankarta

Ledningsutskottets beslut 2017-10-24, §  225

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna utlåtandet, samt

att anta detaljplan för Silvergruvan 1:880.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utlåtandet, samt

a_tt anta detaljplan för Silvergruvan 1:880.

Utdrag

sambällsbyggnadskontm'et, plan—och utvecklingsenheten

Utd ragsbestyrka nde

tlf/j
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8  <24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr 2017/1272

Omdisponering av  medel i investeringsbudget
[NLEDNING

Anslaget för iiwesteririgsprojekt Näridrotrsplats, budget 1 000 000 kronor, föreslås

att omdisponeras  till  parkprogrammet.

Beredning

Bilaga  KS 2017/199/1, skrivelse  från fastighetschefÄsa Eriksson

Ledningsutskottets  beslut  2017-10-24, § 228

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall  till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

QD; omdisponera 1 000 000 kronori investeringsbudget från lokalprogrammet till

parkprogrammet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

at; omdisponera 1 000 000 kronor  i  investeringsbudget från lokalprogrammet till

parkprogrammet.

Utdrag

ekonomikontoret, Mirjam Olsson

samhällsbyggnadskontoret, fastighetsenheten

U td ragsbestyrkande

W)
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr 2017/1309

Förslag till Policy för dagvattenhantering Sala  kommun
INLEDNING

2013 fick dåvarande  Tekniska  kontoret ett politiskt uppdrag att upprätta en dagvat-

tenpolicy och en dagvattenplan. Ett antal dagvattendagar har därefter anordnats där

olika enheter har träffats och diskuterat dagvattenfrågan. Dessa träffar ligger till

grund för den dagvattenpolicy som nu föreslås.

Beredning

Bilaga KS 2017/204/1, missiv

Bilaga KS 2017/204/2, förslag till policy för dagvattenhantering

Ledningsutskottets beslut 2017—10-31, §  232

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att anta Policy för dagvattenhantering Sala kommun i enlighet med Bilaga

KS 2017/204/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Policy för dagvattenhantering Sala kommun i enlighet med Bilaga

KS 2017/204/2.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

W)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10l24J

KOMMU  NSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr 2017/1315

Begäran om  avvecklande  av vattenskyddsomräde, Kumla Klockar-
gård 2:1
INLEDNING

] Kumla Kyrkby finns ett skyddsområde för den gamla vattentäkten. Det beslutades

av Österbygdens vattendomstol 1969-01—23. Vattenverket på Kumla Klockargård

2:1 är sedan länge taget ur drift och avvecklat. Samhällstekniska enheten anser att

kommunen ska ansöka hos länsstyrelsen att vattenskyddsomrädet upphävs.

Beredning

Bilaga KS 2017/205/1, missiv

Bilaga KS 2017/205/2, skyddsföreskrifter antagna 1969-01-23

Bilaga KS 2017/205/3, karta över Skyddsområdet

Ledningsutskottets beslut 2017-10-31, §  233

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Länsstyrelsen i Västmanland begära att vattenskyddsomräde i Kumla kyrkby

upphävs.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att till Länsstyrelsen i Västmanland begära att vattenskyddsomräde i Kumla kyrkby

upphävs.

Utdrag

länsstyrelsen Västmanland

samhällsbyggnadskontoret, samhällstekniska enheten

U td ragsbestyrkande

%
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammantra’desdatum

2017-11-13

Dnr 2017/1283

Yttrande avseende betänkande SOU 2017:74 Brottsdatalag — kom-
pletterande lagstiftning

INLEDNING

Sala kommun har erbjudits möjlighet att avge yttrande angående betänkandet

Brottsdatalag — kompletterande lagstiftning [SOU 2017:4]. För kommunernas del är

remissen begränsad till de förslag i betänkandet som rör brottsdatalagen, nämligen

kapitel S, 6  och 17:1.

Beredning

Bilaga KS 2017/207/1, remissförfarande

Bilaga KS 2017/207/2, sammanfattning SOU 2017:74

Bilaga KS 2017/207/3, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning

Ledningsutskottets beslut 2017-10-31, § 235

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/207/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2017/207/3.

Utdrag

Justitiedepartementot, 103 33  Stockholm

kommunjuristen

Utdragsbestyrkande

W
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11—13

Dnr 2017/1297

§ 178 Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret
2018

INLEDNING
Sedan årsskiftet 2016/2017 har Brottsofferjourerna  i  Hallstahammar/Surahammar,

Sala/Heby och Västerås/Fagersta/ Norberg/Skinnskatteberg gått samman i förening
med en styrelse och huvudkontor, som finns i Västerås och bemannas av anställd
personal.

Beredning

Bilaga KS 2017/208/1, ansökan följebrev

Bilaga KS 2017/208/2, ansökan om verksamhetsstöd

Bilaga KS 2017/208/3, ansökan följebrev

Bilaga KS 2017/208/4, verksamhetsplan Brottsofferjouren Västmanland 2017
Bilaga KS 2017/208/5, inbjudan till samtal angående idéburet offentligt partner-

skap

Ledningsutskottets beslut 2017-10-31, §  237

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_tt anslå 45 000 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret

2018, att anvisas ur eget kapital.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

it; anslå 45 000 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret

2018, att anvisas ur eget kapital.

Utdrag

Brottsofferjouren Västmanland

ekonomikontoret, Mirjam Olsson

Juste des 5' n Utdragsbestyrkande

W)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(24)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr 2017/1362

Sammanträdesdagar 2018 för Kommunstyrelsen och dess utskott
Beredning

Reviderad  Bilaga  KS 2017/212/1, Förslag till sammanträdesdagar

Yrkanden

Carola  Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa förslag till sannnanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och dess ut-

skott  i  enlighet med reviderad Bilaga KS 2017/212/1.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och dess ut—

skott i enlighet med reviderad Bilaga KS 2017/212/1.

Utdrag

kontor och nämnder

W?
Utdragsbeswrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr2017/1343

§  180 Budget  2018 och verksamhetsplan 2019/2020

Beredning

Bilaga KS 2017/210/1, budgetskrivelse Allians för Sala

Bilaga KS 2017/210/2, budgetberäkning

Bilaga KS 2017/210/3, investeringssammandrag

Bilaga KS 2017/210/4, politiska prioriteringar

Bilaga KS 2017/210/5, skrivelse från Vänsterpartiet

Bilaga KS 2017/210/6, skrivelse från Socialdemokraterna

Ulrika Spärebo [S] föredrar Socialdemokraternas förslag till Budget 2018 och Verk-

samhetsplan 2019-2020.

Johanna Ritvadotter [V] föredrar Vänsterpartiets förslag till Budget 2018 och Verk-

samhetsplan 2019-2020.

Kommunst relsen driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är 2018 fastställs till 203 880

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen är 2019 fastställs till 209 824 tkr och är

2020 till 216 275 tkr.

Ulrika Spårebo [S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 204 920

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 210 954 tkr och år

2020 till 217 467 tkr.

Johanna Ritvadotter [V) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

at; driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 205 360

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen är 2019 fastställs till 211 204 tkr och är

2020 till 217 595 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är 2018 fastställs till 203 880

tkr, samt

&  driftbudget/plan för kommunstyrelsen är 2019 fastställs till 209 824 tkr och är

2020ti11216 275 tkr,

Just des sign Utdragsbestyrkande

%
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forts§ 180

Kommuns  relsen  investerin sbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yr kar  bifall  till ledningsutskottets förslag att kommunsty1 el-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

& invester ingsbudgetens nettoanslag för konnnunstyrelsen är 2018 fastställs till

295 500 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen är 2019 fastställs till 348 755 tkr

och är 2020 till 247 105 tkr.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är 2018 fastställs till

262 275 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen är 2019 fastställs till 249 100 tkr

och är 2020 till 207 450 tkr.

Johanna Ritvadotter [V] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till

295 500 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 348 755 tkr

och år 2020 till 247 105 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att komm unstyrel-

sen hemställer att konnnunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettöanslag för kultur- och fritidsnämnden är 2018 fastställs till

46 479 tkr, samt

ag driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 47 812 tkr

och är 2020 till 49 260 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

LLT driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden å1'2018 fastställs till

46 487 tkr, samt

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 842 tkr

och är 2020 till 49 303 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfulhnäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till

45 479 tkr, samt

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 46 812 tkr

och är 2020 till 48260 tkr.

Juster es sign Utdragsbestvrkande

W5
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

201 7-1 1-13

forts § 180

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till

46 479 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 812 tkr

och år 2020 till 49 260 tkr,

Kultur-och fritidsnämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är 2018 fast-

ställs till 350 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 0

tkr och år 2020 till  O  tkr.

Ulrika Spärebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

]ohanna Ritvadotter (V) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är 2018 fast-

ställs till 350 tkr, samt

&  investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0

tkr och år 2020 till 0 tkr.

Revisionen driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att komm unstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag driftbudgetens nettoanslag för revisionen är 2018 fastställs till 854 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 906

tkr.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 907

tkr.

Johanna Ritvadotter (V] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

Utdragsbestyrkande



SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 17 {24)

SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-1 1-13

 

forts§ 180

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag driftbudgetens nettoanslag för  revisionen  år 2018 fastställs till 854 tkr, samt

att driftbudget/plan för revisionen är 2019 fastställs till 879 tkr och är 2020 till 906

tkr.

Överförm ndaren driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttjlriftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463 tkr,

samt

&driftbudget/plan för överförmyndären år 2019 fastställs till 3 564 tkr och år

2020 till  3  675 tkr.

Ulrika Spärebo [S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfulhnäktige beslutar

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 464 tkr,

samt
&driftbudget/plan för överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 567 tkr och år

2020 till 3 678tkr.

Johanna Ritvadotter [V) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463 tkr,

samt

&driftbudget/plan för överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 564 tkr och år

2020 till 3 675 tkr.

Skolnämnden driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 513 165 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till

528 213 tkr och är 2020 till 544 547 tkr.

Juste n si n'" Utdragsbestyrkande
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Ulrika Spårebo [S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden är 2018 fastställs till 513 265 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till

528 544 tkr och år 2020 till 576 981 tkr.

Johanna Ritvadotter [V] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden är 2018 fastställs till 515 025 tkr,

samt

ag driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till

530 073 tkr och år 2020 till 546 407 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ad driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden är 2018 fastställs till 513 165 tkr,
samt

ät driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 528 213 tkr och är 2020

till 544 547 tkr,

Skolnämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ag investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 6 075

tkr, samt

ag investeringsbudget/plan för Skolnämnden är 2019 fastställs till 4 000 tkr och är

2020 till 4 000 tkr.

Ulrika Spärebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

Johanna Ritvadotter [V) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden är 2018 fastställs till 6 075

tkr, samt

att investeringsbudget/plan för Skolnämnden är 2019 fastställs till 4 000 tkr och är

2020 till 4 000 tkr.

Utdragsbestvrkande
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Vård-och omsor snämnden driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till

542 621 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 558 137

tkr och år 2020 till 574 978 tkr.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfulhnäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till
544 224 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 559 978

tkr och år 2020 till 576 981 tkr.

johanna Ritvadotter [V] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till

539 121 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 554 637

tkr och år 2020 till 571 478 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till

542 621 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 558 137

tkr och år 2020 till 574 978 tkr,

Vård-och omsor snämnden investerin Sb (1 et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för värd- och omsorgsnämnden är 2018 fast

ställs till 1 000 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till

1 000 tkr och år 2020 till 1 000 tkr.

Ulrika Spårebo [S] yrkar

bifall till ledningsutskottet förslag.

Johanna Ritvadotter [V] yrkar

bifall till ledningsutskottet förslag.

Utdragsbestvrkande
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BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmaktige beslutar

&& investeringsbudgetens nettoanslag för värd- och omsorgsnämnden är 2018 fast-

ställs  till 1 000 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden är 2019 fastställs till

1 000 tkr och år 2020 tilll 000 tkr.

Finansförvalt lin

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa  4  531 tkr ur

eget kapital.

Ulrika Spärebo [S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 2 000 tkr ur

eget kapital.

Johanna Ritvadotter (V] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa  4  531 tkr ur

eget kapital.

Upplåning

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de län som förfaller till betalning under 2018,

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt

300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

QH kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018,

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under 2018 med totalt 210 000 tkr, under 2019 med totalt 210

000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

Utdragsbestvrkande
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BESLUT

Kommunstyrelsen  hemställer  att kommunfullmäktige beslutar

Lu kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det  vill  säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018,

a_tt kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt

300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Utdebitering

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2018.

Ulrika Spårebo (S] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

Johanna Ritvadotter [V) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2018.

Anslagsbindning

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt för år 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

Johanna Ritvadotter (V] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt för är 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

Finansiella mål

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål

' Resultatmälet ska vara 1% för 2018, 2019 och 2020,

%
Utdragsbestvrkande
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. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

.  Styrelse  och nämnder ska bedriva sin  verksamhet  inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,

. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till  ökad  intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

Ulrika Spärebo [S] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

Johanna Ritvadotter (V] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål

I  Resultatmälet ska vara 1% för  2018, 2019  och  2020,

0  Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

o  Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,

.  Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta  +

1% på insatt kapital,

a_tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta

+  1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

johanna Ritvadotter [V] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta +

1% på insatt kapital,

a_tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta

+  1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Utdragsbestyrkande
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Budget 2018  och VerksamlletSplan 2019-2020

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrel-

sen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget
2018 och verksamhetsplan 2019—2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/1.

Ulrika  Spärebo [S] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa Socialdemokraterna förslag till Budget 2018 och Verksamhetsplan

2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/6.

Johanna Ritvadotter [V] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa Vänsterpartiets förslag till Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-

2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/5.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag, Ulrika Spärebos [S] yr-

kande samt Johanna Ritvadotters [V] yrkande och finner ledningsutskottets förslag

bifallet.

Votering

Votering begärs. Ledningsutskottets förslag utses som huvudförslag. Ordförande

ställer proposition på Ulrika Spärebos (S] yrkande och Johanna Ritvadotters [V) och

finner Ulrika Spårebos [S] yrkande antaget som motförslag.

Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer ledningsutskottets förslag

röstar ja. Den som stödjer Ulrika Spårebos [S] förslag röstar nej.

Vid omröstning avges  6  ja-röster: (Carola Gunnarsson [C], Christer Eriksson [C],

Anders Wigelsbo [C], Peter Molin [M], Michael PB Johansson [M], Hanna Westman

[SBÄ] och 5 nej-röster: Ulrika Spårebo [S], Bo Kihlström [S], Camilla Runeräs [5],
Anders Dahlström [S], lngela Kilholm Lindström [MP]. 2 avstår från att rösta: Jo-

hanna Ritvadotter [V] och Magnus Edman [SD] ].

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2018 och verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/1.

Reservationer

Ulrika Spärebo [5], Bo Kihlström [S], Camilla Runeräs [S], Anders Dahlström [S],

lngela Kilholm Lindström [MP] reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos ytt-

rande.

Johanna Ritvadotter [V] reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Ärenden  avgjorda  med stöd av  delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 24 oktober 2017

och 31 oktober 2017 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt

förtecknade delegationsbeslut  i  enlighet med Bilaga KS 2017/213/1.

W7
Utdragsbestvrkande


