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Redovisning av ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan

INLEDNING

Ledningsutskottet beslutade den 23  oktober 2018  att en ekonomisk kontroll-och ät—

gärdsplan skulle tas fram, med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen i

kommunen och i syfte att säkra den ekonomiska stabiliteten.

Beredning

Bilaga KS 2018/ 203  /  1, förslag till ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  anta förslag till ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan i enlighet med Bilaga KS

2018/203/1.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 20 minuter

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med ändringsyrkande

&  en översyn av Samhällsbyggnadskontorets verksamhet, med undantag av kosten-

heten och gata/parkenheten, ska ske i syfte att ge svar på vilka verksamheter som

eventuellt kan effektivisera genom konkurrensutsättning. En redovisning av denna

översyn ska ske vid ledningsutskottets sammanträde den 27 februari  2019.

Ulrika Spärebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tilläggsyrkande

att en inventering av kommunens samtliga lokaler och hyresavtal samt externa lokala

avtal genomförs. Fastighetsenheten får i uppdrag att senast 31 januari  2019  redovisa

till ledningsutskottet vilka lokaler som skulle kunna avvecklas, försäljas eller uthyras,

samt vilka externa avtal som skulle kunna sägas upp,

att utreda möjligheterna hur upphandlingsenheten och överförmyndarverksamheten

(ÖF) skulle kunna samordnas med andra kommuner t ex genom kommunalförbund

eller annan samverkansform,

&  alla kommunens verksamheter får i uppdrag att senast 27 februari  2019  redovisa

till ledningsutskottet hur man kommer att använda den digitala tekniken så att den

bidrar till effektivisering av såväl ekonomi som verksamheten,

fl ta fram en ny skogsbruksplan för att möjliggöra försäljning av skog som är mindre

lämplig att kommunen äger,

att ta fram förslag på hur kommunen kan öka sina intäkter,

&  utvärdera/ revidera strategin för bedömningar av metallföroreningar i mark vid

exploatering i Sala tätort,

&  utreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  5  minuter

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S) änd—

ringsyrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Ordförande yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S] tilläggsyrkande

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  anta förslag till ekonomisk kontroll—och åtgärdsplan i enlighet med Bilaga KS

2018/203/1, samt

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  en inventering av kommunens samtliga lokaler och hyresavtal samt externa lokala

avtal genomförs. Fastighetsenheten får i uppdrag att senast 31 januari  2019  redovisa

till ledningsutskottet vilka lokaler som skulle kunna awecklas, försäljas eller uthyras,

samt vilka externa avtal som skulle kunna sägas upp,

&  utreda möjligheterna hur upphandlingsenheten och överförmyndarverksamheten

(ÖF) skulle kunna samordnas med andra kommuner t ex genom kommunalförbund

eller annan samverkansform,

&  alla kommunens verksamheter får i uppdrag att senast 27 februari  2019  redovisa

till ledningsutskottet hur man kommer att använda den digitala tekniken så att den

bidrar till effektivisering av såväl ekonomi som verksamheten,

&  ta fram en ny skogsbruksplan för att möjliggöra försäljning av skog som är mindre

lämplig att kommunen äger,

&  ta fram förslag på hur kommunen kan öka sina intäkter,

&  utvärdera /revidera strategin för bedömningar av metallföroreningar i mark vid

exploatering i Sala tätort,

&  utreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen.

RESERVATIONER

Ulrika Spårebo (S) och Per—Olov Rapp (S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spå-

rebos (S) ändringsyrkande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utd rags bestyrkande
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Ekonomisk kontroll— och åtgärdsplan

Ledningsutskottet beslutade den 23 oktober 2018 att en ekonomisk kontroll- och

åtgärdsplan skulle tas fram, med anledning av den ansträngda ekonomiska

situationen i kommunen och i syfte att säkra den ekonomiska stabiliteten.

Följande punkter föreslås ingå i kontroll- och åtgärdsplanen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Alla nämnder med budgetansvar åläggs att under 2019 hålla sin budget.

Respektive kontorschefhar ansvaret för att vidta de löpande åtgärder som

är nödvändiga för att budget hålls inom beslutade ramar. En redogörelse för

det ekonomiska läget lämnas varje månad av respektive kontorschef till

kommunstyrelsens ledningsutskott.

Anställnings-, inköps- och konsultstopp råder tills vidare i enlighet med

kommunstyrelsens beslut den 18 oktober 2018 [KS 20182115).

Alla  avsteg från anställnings—, inköps- och konsultstoppet ska beslutas av

kommunchefen, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Stopp för planeringsdagar med övernattning. Undantag ges endast av

kommunchefen.

Principiellt stopp för utlandsresor. Undantag ges endast av

kommunstyrelsens ordförande.

En översyn ska genomföras av kommunstyrelsens förvaltnings organisation,

med särskilt fokus på att säkerställa att de centrala stödfunktioner [särskilt

ekonomi och personal) som bedrivs ger övriga delar av förvaltningen det

stöd som behövs för att effektivt kunna bedriva sin verksamhet.

En översyn av samtliga kommunens licensavtal avseende programvaror ska

genomföras, i syfte att säkerställa att ingen betalning sker för licenser som ej

nyttjas. En redovisning av denna översyn ska ske senast vid

ledningsutskottets sammanträde den 27 februari 2019.

En översyn av Samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska ske, i  syfte att ge

svar på vilka verksamheter som eventuellt kan effektiviseras genom

konkurrensutsättning. En redovisning av denna översyn ska ske vid

ledningsutskottets sammanträde den 27 februari 2019.

Samtliga nämnder ska, senast vid ledningsutskottets sammanträde den 20

mars 2019, presentera sina verksamhetsplaner för 2019 för

ledningsutskottet.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 022474 71 00

www.sala.se
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Den ovan beskrivna åtgärdsplanen skall gälla fram till  2019—06-30, och kan  komma

att förlängas.

Mot bakgrund av  ovanstående  hemställer jag att ledningsutskottet föreslår

kommunstyrelsen besluta

-Att anta den föreslagna kontroll- och åtgärdsplanen

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande


