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Dnr 2016/1246

SalaKommuns framtida näringslivsarbete

INLEDNING

Sedantio år har Sala kommuns operativa näringslivsarbete utförts av Företagar-
centrum ekonomisk förening. Företagarcentrum startade som ett EU-projekt 2004
medmedfinansieringfrån Salakommunochövergicktill ordinarie verksamhet
2007. Uppdrag och ersättning för att utföra Salakommuns operativa näringslivsar-
betereglerasvia avtal. Innevarandeavtalsperiodlöper fram till årsskiftet
2016/2017.

Beredning
BilagaKS2016/189/Lskrivelse
Ledningsutskottets beslut 2016-10-18, § 214

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
ag inrätta ett nytt Näringslivskontor fr 0 m den 1 januari 2017 som en del av Sala
kommuns förvaltning
g som en konsekvens av detta, ej teckna något nytt avtal med Företagarcentrum
ekonomisk förening med uppdrag att svara för Salakommuns operativa näringslivs-
verksamt, samt

fluppdra till kommunchefjenny Nolhage att inrätta och bemanna det nya Närings-
livskontoret, samt att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till prioritering
avnäringslivsfrågornai kommunen.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

att inrätta ett nytt Näringslivskontor fr o m den 1 januari 2017 som en del av Sala

kommuns förvaltning
a_ttsom en konsekvens av detta, ej teckna något nytt avtal med Företagarcentrum
ekonomisk förening med uppdrag att svara för Salakommuns operativa näringslivs-
verksamt, samt

fiuppdra till kommunchefjenny Nolhage att inrätta och bemanna det nya Närings-
livskontoret, samt att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till prioritering
av näringslivsfrågorna i kommunen.

Utdrag
Kommunstyrelsens förvaltning
Företagarcentrum ek

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

INLEDNING
Uppföljning september 2016.

Beredning
Bilaga KS 2016/73/4, uppföljning

Controller Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_t_tlägga redovisningen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

at; lägga redovisningen till handlingarna.

Utdrag
ekonomikontoret

Utdrags bestvrkande
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Dnr 2016/1238

§ 163 Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019

Beredning
Ledningsutskottets beslut 2016-10-18,§ 215

Reviderad Bilaga KS2016/185/1, budgetskrivelse, Allians för Sala
Reviderad Bilaga KS 2016/185/3 A, förslag budgetAllians för Sala
Bilaga KS 2016/185/4, förändringar i förhållande till beslutat budgetdirektiv
Bilaga KS 2016/185/5, Socialdemokraternas förlag till budget 2017 och verksam-
hetsplan 2018-2019

Ekonomichef Mårten Dignell, controller Inger Lindström, redovisningsekonom Anna
Cedervång, ekonomisekreterare Mirjam Olsson, ekonom Daniel Ahlin, ekonom Sofia
Eriksson deltar vid ärendets beredning.

Carola Gunnarsson [C] föredrar gjorda ändringar i reviderat förslag till Budget 2017
och Verksamhetsplan 2018-2019från Allians för Sala.Alla yrkanden läggs med hän-
visning till detta förslag Reviderad Bilaga KS 2016/185/1 och Reviderad bilaga KS
2016/185/3 A

Ulrika Spärebo (S) föredrar Socialdemokraternas förslag till Budget 2017 och Verk-
samhetsplan 2018-2019, Reviderad Bilaga KS2016/185/5.

Kommunstyrelsen, driftbudgetzplan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
g driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 193 828
tkr, samt

g driftbudget/plan för kommunstyrelsen är 2018fastställs till 198 530 tkr och år
2019 till 203 509 tkr.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
a_ttkommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
ad driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 195 103
tkr, samt
Ltt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 199 803 tkr och år
2019 till 204 790 tkr

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttdriftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 193 828
tkr, samt

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 198 530 tkr och år
2019 till 203 509 tkr.

Justerandes sign , Utdragsbestyrkande
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Kommuns relsen investerin sbu et lan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C]yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till
269 375 tkr, samt
att investeringsplan för kommunstyrelsen 2018 fastställs till 200 625 tkr och är
2019 till 289 505 tkr.

Ulrika Spårebo fS] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttinvesteringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är 2017 fastställs till
271 375 tkr, samt
a_ttinvesteringsplan för kommunstyrelsen 2018 fastställs till 201 175 tkr och är
2019 till 287 855 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är 2017 fastställs till
269 375 tkr, samt
ä: investeringsplan för kommunstyrelsen är 2018 fastställs till 200 625 tkr och är
2019 till 289 505 tkr.

Kultur- och fritidsnämnd. driftbudgetzplan

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
m driftbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fastställs till
43 904 tkr

a_ttdriftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 4-4994 tkr
och år 2019 till 46 148 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttdriftbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden är 2017 fastställs till
43 909 tkr
a_ttdriftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 44 998 tkr
och år 2019 till 46 154 tkr.

Utdragsbestyrkande
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BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

g driftbudgetens nettoanslag för kulturuoch fritidsnämnden är 2017 fastställs till

43 904 tkr
ä: driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 44 994 tkr
och år 2019 till 46 148 tkr.

Knltur- och fritidsnämnd. investeringsbudgetzplan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttinvesteringsbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden är 2017 fast-
ställs till 0 kr
a_tt investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden är 2018 fastställs till 200 tkr och

år 2019 till 0 tkr.

Ulrika Spärebo (S) yrkar
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttinvesteringsbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fast-
ställs till 0 kr,
a_tt investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 200 tkr och
år 2019 till 0 tkr.

Revision driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttdriftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017 fastställs till 824 tkr
a_ttdriftbudget/plan för revisionen år 2018fastställs till 845 tkr och år 2019 till 867
tkr.

Ulrika Spåreho [S] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttdriftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017fastställs till 824 tkr
ä: driftbudget/plan för revisionen år 2018 fastställs till 845 tkr och år 2019 till 867
tkr.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt_driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017 fastställs till 824 kr,

a_ttdriftbudget/plan för revisionen år 2018fastställstill 845 tkr och år 2019 till 867
tkr.

Overförmyndaren. driftbudgetzplan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för Överförmyndaren år 2017 fastställs till 3 343 tkr,
samt

a_ttdriftbudget/plan för Överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 427 tkr och år
2019 till 3 516 tkr.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttdriftbudgetens nettoanslag för Överförmyndaren år 2017 fastställs till 3 343 tkr,
samt

att driftbudget/plan for Överförmyndaren år 2018 fastställs till 3427 tkr och år
2019 till 3 516 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttdriftbudgetens nettoanslag för Överförmyndaren år 2017 fastställstill 3 343 kr,
samt
a_ttdriftbudget/plan för Överförmyndaren är 2018 fastställs till 3 427 tkr och är
2019 till 3 516 tkr.

Skolnämnd. driftbgdgetgglan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar
ag driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden är 2017 fastställs till 496 008 tkr,
samt

a_ttdriftbudget/plan för skolnämnden är 2018 fastställs till 508 210 tkr och är 2019
till 521 130 tkr.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Ulrika Spårebo [S] yrkar
att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktigebeslutar
m driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till 496 008 tkr,
samt
a_ttdriftbudget/plan för skolnämndenår 2018 fastställstill 508 205tkr ochår 2019
till 521 143 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att drifthudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till 496 008 tkr,
samt
a_ttdriftbudget/plan för skolnämndenär 2018 fastställstill 508 210 tkr ochår 2019
till 521 130 tkr.

Skolnämnd. investeringsbudgetzplan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
g investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden är 2017 fastställs till 4000
tkr, samt
a_ttinvesteringsplan för skolnämnden år 2018 fastställs till 6075 tkr och är 2019 till
4000 tkr.

Ulrika Spårebo(S)yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttinvesteringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till 4000
tkr, samt

a_ttinvesteringsplan för skolnämnden år 2018 fastställs till 6075 tkr och år 2019 till
4000 tkr.

Vård- ugh omsorgsnämnd. driftbudgetzplan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets forslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till
512 026 tkr, samt

g driftbudget/plan för vård-och omsorgsnämnden är 2018 fastställs till 524 354
tkr och år 2019 till 537 407 tkr.

Utdragsbestyrkande
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Ulrika Spårebo [S] yrkar
fldriftbudgetensnettoanslagför vård-ochomsorgsnämndenår 2017fastställstill
512 489 tkr, samt

a_ttdriftbudget/plan för vård-ochomsorgsnämndenår 2018 fastställstill 524812
tkr och är 2019 till 537 884 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till
512 026 tkr, samt
a_ttdriftbudget/plan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 524 354
tkr och år 2019 till 537 407 tkr.

Vård-och omsorgsnämnd, investeringsbudgetzplan

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottetsförslagatt kommunstyrelsenhemställeratt kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttinvesteringsbudgetensnettoanslagför vård-ochomsorgsnämndenår 2017 fast-
ställs till 2 801tkr, samt
a_ttinvesteringsplan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 2 976 tkr
och år 2019 till 2 776 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
ät_ investeringsbudgetens nettoanslag för värd-och omsorgsnämnden år 2017 fast-
ställs till 2800 tkr, samt
a_ttinvesteringsplan för vård-och omsorgsnämnden är 2018 fastställs till 2 976 tkr
ochär 2019 till 2 776 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktigebeslutar

a_ttinvesteringsbudgetensnettoanslagför värd-ochomsorgsnämndenår 2017 fast-
ställs till 2 801 tkr, samt
a_ttinvesteringsplan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 2 976 tkr
och år 2019 till 2 776 tkr.

Finansförvaltning

Bemyndigande till kommunstyrelsen

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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attkommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 6 716 tkr ur
eget kapital.

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

a_ttkommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 49 89 tkr ur
eget kapital.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

gtgkommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 6 716 tkr ur
eget kapital.

Upplåning

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttkommunstyrelsen under är 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017,
a_ttkommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kom-
munens skulder under 2017 med totalt 220 000 tkr.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
bifall till Carola Gunnarssons [C]yrkande.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

flkommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017
a_ttkommunstyrelsen under år .2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kom-

munens skulder under 2017 med totalt 220 000 tkr.

Utdebitering

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

a_ttfastställa utdebiteringen till 22.31 för 2017

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

attfastställa utdebiteringen till 22.31 för 2017.

Dekommunala bolagen

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_t_tSalabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta +1%
på insatt kapital,

gt; Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta
+1% insatt kapital, samt
a_ttinget utdelningskrav ska gälla för SalaSilvergruva AB.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
bifall till ledningsutskottetsförslag

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta +1%
på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta
+1% insatt kapital, samt
ggginget utdelningskrav ska gälla för SalaSilvergruva AB.

Anslagsbindning

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_t_tför är 2017 fastställanettoanslagför driftbudget ochinvesteringsbudgettill sty-
reise/nämnd.

Ulrika Spårebo[S] yrkar
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttför år 201 7 fastställa nettoansiag för driftbudget och investeringsbudget tillsty-
reise/nämnd.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Finansiella mål

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa följande finansiella mål

o Resultatmålet ska vara 2% för 2017, 2018 och 2019

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

nettokostnadsökningen

0 Styrelse/nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunalfullmäk-
tige beslutade anslag

0 Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av
sin verksamhet.

Budget 2017 och Verksamhetsplan 2018-2019

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar
a_ttmed hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2017 och verksamhetsplan 2018-2019, i enlighet med Reviderad Bilaga KS
2016/185/1 och Reviderad Bilaga KS2016/185/3 A.

Ulrika Spårebo [S] yrkar
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Socialdemokraternas förslag till Budget 2017 och Verksamhetsplan
2018-2019, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2016/185/5.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Socialdemokrater-

nas förslag och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja, den som biträ-
der Ulrika Spårebos [S] yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster

[Carola Gunnarsson [C], Christer Eriksson [C], Gustaf Eriksson [C], Peter Molin [M],
Michael P B Johansson [M], Hanna Westman [SBÄD och 6 nej-röster (Ulrika Spårebo

[S], Per-Olov Rapp [S], Camilla Runeräs [S], Anders Dahlström [S], lngela Kilholm

Lindström [MP], Johanna Ritvadotter [V]). En avstår, Magnus Edman [SD].
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BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till verk-
samhetsplan 2018-2019, i enlighet med Reviderad Bilaga KS2016/185/1 och Revi-
derad BilagaKS2016/185/3 A.

Reservation
Ulrika Spårebo(S),PerOlovRapp(S),CamillaRunerås(S),AndersDahlström[S], In-
gela Kilholm Lindström [MP] och Johanna Ritvadotter [V] reserverar sig till förmån
för Ulrika Spårebosyrkande

Utdrag
Kommunfullmäktige
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