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Carola Gunnarsson [C], ordförande
PeterMolin [M]
Michael PB Johansson [M]
Hanna Westman [SBÄL förste vice ordförande kl.13.30-15.00
Ulrika Spårebo [S], andre vice ordförande
Per-Olov Rapp [S]
Anders Dahlström [S]
Ingela Kilholm Lindström [MP]
Johanna Ritvadotter [V]

Johan Widén [M] ersätter Christer Eriksson [C]
Tomas Bergling [M] ersätter Gustaf Eriksson [C]
Bo Kihlström [S] ersätter Camilla Runerâs [S]
RaggeJagero [SD] ersätter Magnus Edman [SD]

LarsAlderfors [L]
SickanPalm[KD]
MagnusEriksson[SBÄ]
Alaittin Temur [S]
Marie Berglind [Fl]
Louise Eriksson [SD] kl.13.30-15.00

Helena Pettersson, finans-och redovisningsansvarig VafabMiljö Kommunalför-
bund
Jennie Hesslöw, VD SalaSilvergruva AB
Bernard Niglis, VD Salabostäder AB
Håkan Carefall, VD Sala-Heby Energi AB
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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§ 132 Ordningsfråga
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Dnr 2016/970

Beslut om godkännande av VafablVIiljö Kommunalförbunds årsre-
dovisning 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
[NLEDNING
VafabMiljö Kommunalförbund är bildat av medlemskommunerna i Västmanlands
län samt Heby och Enköpings kommuner.
VafabMiljö Kommunalförbund har bland annat i uppdrag att behandla medlems-
kommunernas hushållsavfall samt ett ansvar att enligt Miljöbalken Litöva tillsyn, ta
fram renhållningsstadgor, besluta om taxor och avgifter.

Beredning
Bilaga KS2017/146/1, revisionsberättelse för år 2016
Bilaga KS2017/146/2, revisionsrapport 2016
Bilaga KS2017/146/3, årsredovisning 2016

Ledningsutskottets beslut 2017-06-27, § 162

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-17, § 125

Helena Pettersson, finans-och redovisningsansvarig VafabMiljö Kommunalförbund
föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_ttgodkänna VafabMiljö Kommunalförbunds årsredovisning för år 2016, samt
a_ttbevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda förtroendevald för 2016

års verksamhet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna VafabMiljö Kommunalförbunds årsredovisning för är 2016, samt
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda förtroendevald för 2016
årsverksamhet.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Information från de kommunala bolagen
INLEDNING
Aktuell information från de komlnunala bolagen.

Beredning
Jennie Hesslöw, VD Sala Silvergruva AB, Håkan Carefall, VD Sala-Heby Energi AB
samt Bernard Niglis, VD Salabostäder' AB informerar.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrka nde
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Dnr 2016/1239

Detaljplan för Möklinta Prästgård 1:63, beslut om antagande
INLEDNING

Detaljplanens syfte är främst att kunna möjliggöra ett mer flexibelt användningssätt
av prästgården. Önskemålet är att kunna ha samlingslokal och kontor, utöver dagens
användning bostad. Nu gällande detaljplan är inte heller anpassad till rådande för-
hållanden vad beträffar våningsantal. Planen ska också ge prästgården, som är bygg-
nadshistoriskt värdefull, skydd mot eventuell framtida förvanskning. Detta skydd får
dock inte hindra eventuell anpassning av byggnaden till framtida användning med
avseende på tillgänglighet.

Beredning
Bilaga KS 2017/154/1, missiv
Bilaga KS 2017/154/2, motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning
för detaljplan
Bilaga KS 2017/154/3,plan-ocl1 genomförandebeskrivning
Bilaga KS 2017/154/4, Lltlåtande
Bilaga KS 2017/154/5, plankarta

Ledningsutskottets beslut 2017-08-22, § 179.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

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

a_ttgodkänna bedömningen att detaljplanens genomförande inte kan medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt bifogat motiverat ställningstagande, Bilaga KS
2017/154/2 och godkänna Litlåtandet, samt
att anta detaljplanen.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bedömningen att detaljplanens genomförande inte kan medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt bifogat motiverat ställningstagande, Bilaga KS
2017/154/2 och godkänna Litlåtandet, samt
a_t_tanta detaljplanen.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/126

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom
Sala kommun 2016 samt beslut om utbetalning av partistöd 2018
INLEDNING

Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller från och med
2014-02-01. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.

Varje kommun respektive landsting beslutar om partistöd ska utbetalas och hur

stort stödet ska vara.

Beredning
BilagaKS2017/159/1,missiv
Reviderad Bilaga KS 2017/159/2, redovisning från politiska partierna

Ledningsutskottets beslut 2017-08-22, § 183

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

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

ag godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt
at_ utbetala 2018 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade

politiska partierna under januari månad 2018.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt
a_ttutbetala 2018 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade

politiska partierna underjanuari månad 2018.

Utdrag
kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1088

Förslag till Riktlinje för investeringsredovisning
INLEDNING
Ekonomikontoret har uppmärksammat behovet av att sammanställa riktlinjer för
investeringsredovisnizigeni Salakommun för att skapaen för kommunenenhetlig
ram för hantering av investeringar.
Riktlinjens syfteär att få ett tydligt regelverk avseendehandläggning,budgetering,
beslutsfattande och redovisning av anläggningstillgångar [investeringar] samt att
skapaeffektivitet i ekonomiskplanering,uppföljning ochdet samladeresursutnytt-
jandet.

Beredning
Bilaga KS 2017/160/1, missiv
Bilaga KS2017/160/2, riktlinje för investeringsredovisning
Bilaga KS 2017/160/3, blanketter

Ledningsutskottets beslut 2017-09-05, § 187.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta Riktlinje för investeringsredovisnixigi enlighet med Bilaga KS2017/160/2,
att gälla fr o m 1 januari 2018.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje för investeringsredovisning i enlighet med Bilaga KS 2017/160/2,
att gälla fr o m 1 januari 2018.

Utdrag

ekonomikontoret
administrativa enheten,
Marie Öhlund

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/826

Yttrande över Revisionsrapport - Granskning av strategisk kom-
petensförsörjning
[NLEDNING
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens arbete med framtida kom-
petensförsörjning Litifrån följande fråga: Bedriver kommunstyrelsen ett ändamålsen-
ligt kompetensförsöijningsorbete för att säkra behov av personal och kompetens?

Beredning
Bilaga KS 2017/161/1, brev från revisionen
Bilaga KS 2017/161/2, revisionsrapport
Reviderad Bilaga KS2017/161/3, yttrande

Ledningsutskottets beslut 2017-09-05, § 188.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
gt; avge yttrande i enlighet med reviderad Bilaga KS2017/161/3.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med reviderad Bilaga KS2017/161/3.

Utdrag'

kommunrevisionen
personalkontoret

Utdragsbestyrkande
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§ 139 Ärenden avgjorda med stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 22 augusti 2017
och 5 september 2017 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra sär-
skilt förtecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS2017/163/1.

lusteran sign Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/862

Förslag till valkretsindelning för Region Västmanland
[NLEDNING

RegionVästmanlandär sedan2006 indelad i två Valkretsarvid val till landstingsfull-
mäktige. Östra Valkretsar:som omfattar Västerås och Sala kommuner.
Västra valkretsen som omfattar Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Suraham-

mar, Fagersta, Skinnskatteberg och Norbergs kommuner.
Inför kommande val, 2018, föreslår regionens demokratiberedning ingen förändring

av nuvarande valkretsindelning med två valkretsar.

Beredning
Bilaga KS2017/164/1, remiss från Region Västmanland
Bilaga KS 2017/164/2, beslut Valnämnden 2017-09-04 § 1

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att kommunstyrelsen beslutar
att valkretsindelningen för Region Västmanland ska bestå av en valkrets vid valet
2018.

Michael PBJohansson [M] yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
a_ttvalkretsindelning för RegionVästmanlandskabeståav två Valkretsarvid valet
2018, i enlighet med förslaget från regionens demokratiberedning.

Hanna Westman [SBÄ] yrkar bifall till Carola Gunnarssons [C] yrkande.

Ulrika Spårebo [S] och Johanna Ritvadotter [V] yrkar bifall till Michael PBJohans-

sons [M] yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt egetyrkande och på Michael PBJohanssons
[M] yrkande och finner Michael PBJohanssons [M] yrkande bifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar

g valkretsindelningen för Region Västmanland ska bestå av två valkretsar vid valet

2018,i enlighet med förslagetfrån regionensdemokratiberedning.

Reservationer
Carola Gunnarsson [C], Hanna Westman [SBÄ] reserverar sig till förmån för Carola
Gunnarssons yrkande.

Utdrag
demokratiberedningen, Region Västmanland
Valnämnden

Utdragsbestyrkande


