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Carola Gunnarsson [C]
Peter Molin [M]
Ulrika Spårebo [S]
Per-Olov Rapp [S]

Michael PBJohansson [M] ersätter Hanna Westman (SBA)

Magnus Edman (SD)
Camilla Runerås (S)
Bo Kihlström [S]

Lars Alderfors (L)
Sickan Palm (KD)
Ingela Kilholm Lindström (MP]
Maria Arvidsson [V]
Marie Berglind [Fl]

Mats Engström, föreningssamordnare Riksbyggen

Göran Blomqvist, projektledare Riksbyggen
Agneta Kumlin, lokalpolisområdeschef

Jasmina Trokic, planarkitekt
Jenny Nolhage, kommunchef
Göran Cederholm, räddningschef
Mats Hedman, näringslivschef
Anders Almroth, samhällsbyggnadschef
Mårten Dignell,ekonomichef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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§ 191 Information från Riksbyggen angåendekooperativa hyresrätter
samt projekt Ransta
[NLEDNING
FöreningssamordnareMats Engström,Riksbyggen,informerar om kooperativahyres-
rätter.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrka nde
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Juste and sign
r

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-09-19

Trygghetsskapande arbete i Salakommun
INLEDNING
Lokalpolisområdeschef Agneta Kumlin informerat' om trygghetsskapande arbete i
Sala kommun.

Yrkanden
CarolaGunnarsson[C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
g lägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1156

Avskrivningsärenden i detaljplaneringen
[NLEDNING
Plan-och Utvecklingsenheten har genomfört en översyn av påbörjade detaljplaner.

Beredning
Bilaga KS201 7/165/1, tjänsteskrivelse

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_tthänskjuta ärendet till ledningsutskottets sammanträde den 3 oktober 2017.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tthänskjuta ärendet till ledningsutskottets sammanträde den 3 oktober 2017.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1109

Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
INLEDNING
Radio Sala har inkommit med en ansökan om att få ekonomiskt stöd för att kunna

sända kommunfullmäktiges sammanträden.

Beredning
Bilaga KS 2017/166/1, ansökan från Radio Sala

Bilaga KS2017/166/2, yttrande från informationsenheten

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
u bevilja 10.000 kronor till Radio Sala för sändningar av kommunfullmäktiges sam-

manträden, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttbevilja 10.000 kronor till Radio Sala för sändningar av kommunfullmäktiges sam-
manträden, att täckas inom kommunstyrelsens ram.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1158

§ 195 Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsens verksamhet samt över-
förmyndare
Beredning
Bilaga KS 2017/167/1, delårsrapport 2017-08-31, kommunchef
Bilaga KS 2017/167/2, delårsrapport 2017-08-31, näringslivskontor
Bilaga KS2017/167/3, delårsrapport 2017-08-31, medborgarkontor
Bilaga KS2017/167/4, delårsrapport 2017-08-31, samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS2017/167/5, delårsrapport 2017-08-31, vatten-och avlopp
Bilaga KS2017/167/6, delårsrapport 2017-08-31, bygg-och miljökontor
Bilaga KS 2017/167/7, delårsrapport 2017-08-31, räddningstjänst
BilagaKS2017/167/8, delårsrapport 2017-08-31,ekonomikontor
Bilaga KS2017/167/9, delårsrapport 2017-08-31, personalkontoi*
Bilaga KS2017/167/10, delårsrapport 2017-08-31, Överförmyndare
Bilaga KS2017/167/11, intern kontrollplan kommunstyrelsen verksamheter
Bilaga KS2017/167/12, intern kontrollplan övergripande för Salakommun
Bilaga KS2017/167/13, intern kontrollplan Överförmyndare

Kommuncheflenny Nolhage föredrar' ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslåratt kommunstyrelsenbeslutar
a_ttfastställa delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verksam-
heter,
a_ttfastställa delårsrapport 2017 för Överförmyndare, samt

a_ttgodkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för 201 7 för kommunstyrel-
sens verksamheter och lägga den till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen/koinmunstyrelsens verksam-
heter,

att fastställa delårsrapport 2017 för Överförmyndare, samt
a_ttgodkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för 201 7 för kommunstyrel-
sens verksamheter och lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/1155

§ 196 Förtroendemannaorganisation och arvoden 2019-2022
[NLEDNING
En ny mandatperiod tar sin början den 1 januari 2019. Inför den bör ett arbete göras, i
likhet med tidigare år, för att lägga fast förtroendemannaorganisationen efter 1 janu-
ari 2019 och därtill hörande arvodesfrågor.

Beredning
Bilaga KS2017/168/1, missiv

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tttillsätta en parlamentarisk kommitté beståendeav ordförande (representerande
majoriteten), vice ordförande (representerande oppositionen] samt därutöver 1 leda-
mot från varje i kommunfullmäktige representerat parti med uppdrag att föreslå en
ny förtroendemannaorganisation och därtill hörande arvodesfrågor att gälla från och
med 1 januari 2019,
a_tttill ordförande i den parlamentariskakommittén utseCarolaGunnarsson(C)samt
till vice ordförande utse Glenn Andersson (S),
a_ttarbetet i den parlamentariska kommittén ska bedrivas på sådant sätt att beslut
kan fattas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018,
a_ttarbetet med den nya förtroendemannaorganisationen ska bedrivas med stor öp-
penhet där synpunkter inhämtas från dagens förtroendevalda, ledamöter i de olika rå-
den, kommunens tjänstepersoner via ledningsgruppen, de politiska partierna och all-
mänheten genom de nätverk som etablerats via arbetet med den lokala överenskom-
melsen, med flera, samt
att utgångspunkt för arbetet ska vara dagens förtroendemannaorganisation med där-
till hörande arvodesbestämmelser.

BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar

att tillsätta en parlamentarisk kommitté bestående av ordförande [representerande
majoriteten), vice ordförande (representerande oppositionen] samt därutöver 1 leda-
mot från varje i kommunfullmäktige representerat parti med uppdrag att föreslå en
ny förtroendemannaorganisation och därtill hörande arvodesfrågor att gälla från och
med 1 januari 2019,

a_tttill ordförande i den parlamentariska kommittén utse Carola Gunnarsson [C] samt
till vice ordförande utse Glenn Andersson (S),

a_ttarbetet i den parlamentariska kommittén ska bedrivas på sådant sätt att beslut

kan fattas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018,

g arbetet med den nya förtroendemannaorganisationen ska bedrivas med stor öp-
penhet där synpunkter inhämtas från dagens förtroendevalda, ledamöter i de olika rå-
den, kommunens tjänstepersonei' via ledningsgruppen, de politiska partierna och all-
mänheten genom de nätverk som etablerats via arbetet med den lokala överenskom-
melsen, med flera, samt

JusteE Utdragsbestvrkande
F
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§ 196 forts

gLt_utgångspunkt för arbetet ska vara dagens förtroendemannaorgar1isation med där-
till hörande arvodesbestälnunelser.

Utdrag
kommunstyrelsen

Juster ri es sign Utdragsbestyrkande
I
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL um)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-09-19

Dnr 2017/56

Godkännande av årsredovisning 2016 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund samt beslut om ansvarsfrihet
INLEDNING
Norra Västmanlands Samordniitgsförbund är ett Fristående organ för att underlätta

samordnade rehabiliteringsinsatser och för utveckling av samarbetet mellan parterna
inom rehabiliteringsomrädet. Förbundets medlemmar består av Försäkringskassan,

Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Fagerstas, Norbergs, Skinnskattebergs, Sa-
las, Surahammar och Hallstahammars kommuner.

Beredning

Bilaga KS 2017/169, 1 revisionsberättelse för år 2016, Norra Västmanlands samord-

ningsförbund
Bilaga KS 2017/169/2, årsredovisning 2016, Norra Västmanlands samordningsför-

bund

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
_a_t_tfastställa upprättad årsredovisning för år 2016 för Norra Västmanlands Samord-

ningsförbund, samt

a_ttbevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttfastställa upprättad årsredovisning för år 2016 för Norra Västmanlands Samord-

ningsförbund, samt

g bevilja styrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 198 Anmälningsärenden
Beredning

Juster n es sig

Bilaga KS2017/170/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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