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LEDNINGSUTSKO'I'I'ET

Sammanträdesdatum

2018-09-18

Anders Wigelsbo (C)

Peter Molin (M)

Hanna  Westman  (SBÄ)
Ulrika Spårebo (S)

Camilla Runerås (S) ersätter Per-Olov Rapp (S)

Carola Gunnarsson (C)

Michel  P  B  Johansson (M)

Magnus Edman  (SD)

Bo Kihlström (S)

Lars Alderfors (L)

Sickan Palm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Maria Arvidsson (V)

Marie Berglind (Fl)

Mårten Dignell, ekonomichef

Stefan Jacobsen, personalchef

Mats Hedman, näringslivschef

Tommy Jansson, räddningschef

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef

Marie Johansson, enhetschef IT

JuneAnn  Wincent, barn—och utbildningschef

Inger Lindström, controller

Mathias Goldkuhl, verksamhetscontroller

Malin Boman, ekonom

Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg

Jenny N olhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum
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§ 199 Delårsrapport 2018 för kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare .............................................. 5

5 200 Redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans ............................................................. 6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOM M U N Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 198 Ordningsfråga

BESLUT

Justerandes signCW

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga  till  följande punkt  på föredragningslistan

Punkt  3, Redovisning av  beviljade  och  planerade  projekt

Utdragsbestyrkande

4 (9)
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SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Dnr2018/1316

§  199 Delårsrapport  2018  för kommunstyrelsens verksamheter och över-

förmyndare

Beredning

Bilaga KS 2018/164/1, delårsrapport  2018—08-31, kommunchef

Bilaga KS  2018/164/2, delårsrapport 2018-08-31, medborgarkontor

Bilaga KS  2018/164/3, delårsrapport  2018-08-31, näringslivskontor

Bilaga KS 2018/164/4, delårsrapport  2018-08-31, personalkontor

Bilaga KS  2018/164/5, delårsrapport  2018-08-31, ekonomikontor

Bilaga KS  2018/164/6, delårsrapport  2018-08-31, samhällsbyggnadskontor

Bilaga KS  2018/ 164/ 7, delårsrapport  2018-08-31, samhällsbyggnadskontoret/VA

Bilaga KS  2018/164/8, delårsrapport  2018-08-31, bygg-och miljökontor

Bilaga KS  2018/164/9, delårsrapport  2018-08-31, räddningstjänst

Bilaga KS  2018/164/10, delårsrapport  2018-08-31, överförmyndare

Bilaga KS  2018/ 164/ 1 1, intern kontrollplan  2018  — kommunstyrelsens verksamheter

Bilaga KS  2018/ 164/ 12, intern kontrollplan  2018  övergripande

Bilaga KS  2018/ 164/ 13, intern kontrollplan överförmyndare

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa delårsrapport  2018  för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verksam-

heter,

a_tt fastställa delårsrapport  2018  för överförmyndare, samt

att godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för  2018  för kommunstyrel-

sens verksamheter och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  fastställa delårsrapport  2018  för kommunstyrelsen/ kommunstyrelsens verksam-

heter,

a_tt fastställa delårsrapport  2018  för överförmyndare, samt

a_tt godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för  2018  för kommunstyrel-

sens verksamheter och lägga den till handlingarna.

Noteras att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN

§  200

Justerandes sign

Sammanträdesdatum

2018—09-18

Dnr  2018/1025

Redovisning av  åtgärder  för att få den kommunala budgeten i ba-

lans

INLEDNING

Med anledning av det ekonomiska läget har kommunchefen  fått  i uppdrag på kom-

munstyrelsens ledningsutskott den 14 augusti  2018, § 173, att vid  varje samman-

träde redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att få budgeten i balans.

Beredning

Kommunchef ]enny Nolhage och ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet  beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsens led-

ningsutskott, tills dess annat beslutats, redovisa åtgärder för att få ekonomin i balans,

samt

a_tt uppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsens led-

ningsutskott, tills dess annat beslutats, redovisa åtgärder för att få ekonomin i balans,

samt

a_tt uppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans.

Utdrag

kommunchefen

nämnder

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Redovisning av beviljade och planerade projekt

Beredning

Kommunstrateg Christina Söderström Nilsson informerar om beviljade och planerade

projekt via ESF (europeiska socialfonden) och via andra huvudmän.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Information

INLEDNING

Anders Wigelsbo (C) informerar utifrån en fråga på kommunstyrelsens sammanträde
den 7 september rörande  § 118, Investering av elektroniska infartstavlor.

I  samband med ärendets behandling kom en fråga upp om vad som ska investeras.

Det är textdisplayerna som ska bytas ut och upphandlingen omfattar displayer och
tillhörande utrustning för drift och publicering.

Ulrika Spårebo (S) önskar en redovisning på kommande ledningsutskott, om vad som

händer efter Sala kommuns avtal med lP-Only angående fiberutbyggnad i Sala.

Anders Wigelsbo (C) tar med sig frågan och återkommer med en redovisning.

Ulrika Spårebo(S) undrar hur det går med arbetet för en planfri korsning i Sala?
Anders Wigelsbo [C) svarar att frågan hänger ihop med en lösning för korsningen vid

Fridhem. En redovisning av hur arbetet med frågorna fortlöper planeras in till ett

kommande ledningsutskott.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-09-18

§  203 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2018/ 163  /  1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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