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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Dnr  2018/1025

§  221 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

Kommunchefjenny Nolhage 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

att uppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

au en ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan tas fram och presenteras på ledningsut—

skottet den 30 oktober 2018.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S) yr-

kande och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

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,

a_tt uppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans, samt

a_tt en ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan tas fram och presenteras på ledningsut-

skottet den 30 oktober  2018.

Utdrag

kommunchefen

nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

)3
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Dnr  2018/784

222 U  föl'nin av kommunens  verksamhet  och ekonomiPP ] g

INLEDNING
Månadsuppföljning september  2018

Beredning

Bilaga KS  2018/195/1, månadsuppföljning september, 2018—08-31

Controller Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

%
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_  Y  "  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

§  223

Justerandes sign

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Dnr 2018/1427

Sala kommuns  ekonomi-och verksamhetsstyrning verksamhetsåret
2019

INLEDNING

Ekonomi-och verksamhetsstyrningen  definieras  som en målmedveten styrprocess

vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

beslut och beteende i riktning mot uppställda mål avseende resultat, effektivitet och

ekonomisk ställning.

Beredning

Bilaga KS 2018/194/1, missiv

Bilaga KS 2018/194/2, ekonomi—och verksamhetsstyrning, verksamhetsåret 2019

Kommunchefjenny Nolhage föredra ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa förslag till ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret 2019 i

enlighet med Bilaga KS 2018/194/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa förslag till ekonomi-och verksamhetsstyrning för verksamhetsåret 2019 i

enlighet med Bilaga KS 2018/194/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

[ÖM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”Bl

I: SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-10—23

Dnr  2018/1387

Brandvattenförsörjning av trähuskvarteren i centrala Sala

INLEDNING

Den äldre trähusbebyggelsen har olika byggnadstekniska lösningar för att förhindra

brandspridning mellan husen, och hur det är anordnat beror på när huset uppfördes.

Över tid har det byggnadstekniska brandskyddet försämrats, vilket beror på att själva

byggmaterialet har åldrats och att man på många ställen tagit hål på de gamla brand-

murarna. Vetskapen om dessa brister gjorde att man på 1880-talet anlade en brand-

damm under torget, för att därigenom säkra tillgången på vatten.

Beredning

Bilaga KS  2018/189/1, tjänsteskrivelse

Räddningschef Tommy Jansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

at_t uppdra till räddningschefen att undersöka och kostnadsberäkna möjligheterna att

återställa det ursprungliga vattenflödet från Ekeby damm till branddammen under

torget, samt

a_tt redovisa resultatet på ledningsutskottets sammanträde den  9  april 2019.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till räddningschefen att undersöka och kostnadsberäkna möjligheterna att

återställa det ursprungliga vattenflödet från Ekeby damm till branddammen under

torget, samt

ag redovisa resultatet på ledningsutskottets sammanträde den  9  april 2019..

Utdrag

räddningschefen

Utd ragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 8(13)
;  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-10-23

Dnr 2018/1362

Omfördelning av  investeringsmedel  för  återuppbyggnad  av öv-
ningsfält

INLEDNING

lnvesteringsmedel som överfördes från 2017 för att slutbetala den nya tankbilen

översteg den faktiska kostnaden och därför redovisades en avvikelse på 1 800 000

kronor.

Beredning

Bilaga KS 2018/190/1, tjänsteskrivelse

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 1 800 000 kronor från investeringsprojekt "3799 tankbil” till att om-

fatta återuppbyggnad av övningsfältet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela 1 800 000 kronor från investeringsprojekt "3799 tankbil” till att om-

fatta återuppbyggnad av övningsfältet.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-23

Dnr  2018/505

§  226 Redovisning och granskning av  utbetalda  lokala partistöd inom

Sala för  2017  samt beslut om utbetalning av partistöd  2019

INLEDNING

Redovisning och granskning har inkommit till personalkontoret för  2017  års utbe—

talda lokala partistöd inom Sala kommun. De politiska partierna har redovisat på

kommunens blankett "Redovisning av hur utbetalt kommunalt partistöd har använts

under året".

I enlighet med Kommunallagen, 4  kap.  §  32, ska kommunfullmäktige fatta beslut om

att utbetala partistöd minst en gång per år.

Beredning

Bilaga KS  2018/191/1, missiv

Bilaga KS  2018/191/2, partiernas redovisning av hur utbetalt kommunalt partistöd

har använts under året

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet med Bilaga

KS  2018/191/2, samt

a_tt utbetala  2019  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade po-

litiska partierna underjanuari månad  2019.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet med Bilaga

KS  2018/191/2, samt

a_tt utbetala  2019  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade po-

litiska partierna under januari månad  2019.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

cu
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SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN

 

Sammantrédesdatum

2018-10-23

Dnr  2018/1003

§  227 Yttrande  över revisionsrapport — Granskning av intern kontroll av-

seende kommunens konst

INLEDNING

PWC har på uppdrag av Sala kommuns revisorer granskat Kultur-och fritidsnämndens

och Kommunstyrelsens konsthantering avseende intern kontroll. Revisionsfrågan

som besvarats lyder Är den interna kontrollen avseende kommunens konsthante-

ring/konstsamling tillräcklig?

Beredning

Bilaga KS 2018/193/1, missiv

Bilaga KS  2018/193/2, granskningsrapport

Bilaga KS  2018/193/3, kultur och fritidsnämnden  2018-08—16,§ 71

Bilaga KS  2018/193/4, yttrande från kultur-och fritid

Bilaga KS  2018/1936/5, beslut kultur och fritidsnämnden  2018-10-12, § 94

Yrkanden

Anders  Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den  8  november  2018  för

beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den  8  november  2018  för

beslut.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

GW
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Justerandes  sign
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-10-23

Dnr  2018/859

Utdebitering 2019

INLEDNING

Med anledning av det parlamentariska läget i Sverige samt med hänvisning till det

ekonomiska läget i Sala kommun, kommer förslag till budget att behandlas på Kom-

munfullmäktiges sammanträde i december  2018.

Utdebitering ska dock fastställas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk—

tige beslutar

&  fastställa utdebiteringen till  22,31  för  2019.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa utdebiteringen till  22,31  för  2019.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

11(13)
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET
KOM MU N Sammanträdesdatum

2018-10-23

§ 229 Information

INLEDNING

Justerandes sign

Anders Wigelsbo (C) informerar att han deltagit  i  möte på Länsstyrelsen angående

SUV, Samverkan för utveckling av Västmanland.

SUV är ett partnerskap för att behandla regionala utvecklingsfrågor och är samman-

satt av ordföranden i kommunstyrelserna och i landstingsstyrelsen. Riksdagsledamö—

terna från Västmanlands län kallas också till dessa möten.

Denna gång pratade man bland annat om kompetensutveckling och Arbetsför-

medlingens generaldirektör Mikael Sjöberg var inbjuden.

Anders Wigelsbo (C) och Hanna Westman (SBA) har deltagit i ett seminarium hos

Länsstyrelsen om Agenda 2030. Temat för dagen var "Hur kan vi i Västmanland bidra

till att FN:s mål för en hållbar utveckling enligt Agenda 2030  blir  uppfyllda?".

Under dagen gavs exempel från olika organisationer och myndigheter hur de konkret

arbetar för att nå målen i agendan.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrka nde
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET  KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—10-23

§  230 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2018/192/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(l


