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Anders Wigelsbo (C)
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Sture Iohansson  (C)

Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Elisabet Pettersson (C) kl.13.40-17.40

Magnus Edman  (SD)

Amanda Lindblad (S)

Magnus Holm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Maria Arvidsson (V)

Anna Cedervång, controller

Christofer Olzon, enhetschef kart/mät

Kent Karlsson, enhetschef teknisk service

Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg

Susanne Pettersson, måltidschef

Magdalena Sundström, utredare Barn och utbildning

Jakob Fjellander, juridisk handläggare Barn och utbildning

Åsa Kling, enhetschef Samhällstekniska enheten
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]uneAnn Wincent, tf kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§  105

Justerandes sign

alv

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr 2019/759 +l

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

INLEDNING

Månadsuppföljning april  2019.

Beredning

Bilaga KS  2019/102/1, Månadsuppföljning april  2019

Föredragning av controller Anna Cedervång.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning

Ulrika Spårebo (S) och Glenn Andersson (S) lämnar in protokollsanteckning.

Utdragsbestyrkande
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§  106

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5  (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr 2019/827 «35

Förslag till ny taxa för Samhällsbyggnadskontorets enhet

kart/mät

INLEDNING

Kart/mäts nuvarande taxa är antagen i Kommunfullmäktige år 2000 och är baserad

på en timkostnad. Kart/mät utför olika typer av arbeten mot privatpersoner och

företag. Timkostnaden är baserad på personalens årslönekostnad inklusive

personalkostnader, den har därmed inte förändrats i den takt som den övriga

ekonomi, därav finns det ett behov av att se över taxan.

Beredning

Bilaga KS  2019 /110 /1, Missiv —Ny taxa för Samhällsbyggnadskontorets enhet

kart/ mät

Bilaga KS 2019 /110 /2, Taxa för mätning, beräkning och kartläggning

Föredragning av enhetschef kart/ mät Christofer Olzon.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag till ny taxa för mätning, beräkning och kartläggning, i enlighet med

Bilaga KS 2019/110/2  .

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

at; anta  förslag till ny taxa för mätning, beräkning och kartläggning, i enlighet med

Bilaga KS 2019/110/2  .

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

ri
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§  107

Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

6(21)

Dnr 2019/813 »?)

Förslag till  revidering av  Taxa  för upplåtelse av gatu—och
torgplatser samt allmän mark  i  Sala  kommun

INLEDNING

Förslaget är att taxan ska revideras för att täcka kostnader. Taxa för gatu-och

torgplatser samt allmän mark har inte reviderats sedan 2008.

Beredning

Bilaga KS 2019/103/1, Missiv

Bilaga KS 2019 /103 /2, Förslag, Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt

allmän mark i Sala kommun

Bilaga KS 2019  /  103  /  3, nuvarande Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt

allmän mark i Sala kommun

Föredragning av enhetschef Teknisk service, Kent Karlsson.

Yrkande
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag till ny Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt allmän mark i

Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS 2019/103/2, samt

a_tt den gamla taxan upphävs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta förslag till ny Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt allmän mark i

Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS 2019/103/2, samt

a_tt den gamla taxan upphävs

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

i;
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7  (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr2019/812 Jb

Förslag till revidering av Taxaför slamtömning

INLEDNING

Förslaget är att taxan ska revideras för att möta upp kostnader gällande

slamtömning i Sala kommun. Taxan har inte reviderats sedan  2015.

Beredning

Bilaga KS  2019/104/1, Missiv  — Försal till revidering av Taxa för slamtömning

Bilaga KS  2019  / 104/ 2, förslag till ny taxa för slamtömning

Bilaga KS  2019  / 104/ 3, nu gällande taxa

Föredragning av enhetschef Teknisk service, Kent Karlsson

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta förslag till ny Taxa för slamtömning ,  i enlighet med Bilaga KS  2019  /  104/ 2,

samt

a_tt den gamla taxanupphävs.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta förslag till ny Taxa för slamtömning ,  i enlighet med Bilaga KS 2019/104/2,

samt

a_tt den gamla taxan upphävs.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8  (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27 @610 l  ions

Redovisning av visionsarbetet

INLEDNING

Arbetet med ny vision för Sala  2030  handlar om att ta fram en ny vision för

vad som ska känneteckna Sala  2030  och Vilka värden Sala ska förknippas med.

Syftet med arbetet är att arbeta med ett öppet och brett deltagande, där många olika

grupper av medborgare och andra aktörer engageras i ortens utveckling och det

som har att göra med hur Salaborna ser på sin hemort. Det som förmedlas till
människor utanför kommunen ska utstråla stolthet och en känsla som bidrar till att

Sala får en ny ”självbild". Visionen, som fastställs i kommunstyrelsen, ska ha ett

tidsperspektiv att gälla t o m 2030.

Beredning

Föredragning av kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

i
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05—27

Dnr  2019/815  4-9,

Förslag till  nytt  lunchpris för externa gäster i Särskilda boendes
restauranger (Äldreomsorg)

INLEDNING

Idag är lunchpriset för en extern lunchgäst vid kommunens äldreboende  74,95
kronor. Lunchpris för avhämtning av matlådor för externa gäster är 65 kronor för

varmrätt inklusive ett tillbehör och 75 kronor för varmrätt inklusive två tillbehör

(som tillbehör räknas sallad och efterrätt).
Prisnivån ska sträva efter att ligga rätt marknadsmässigt för att inte missgynna
privata näringsidkare. Utifrån genomförd marknadsundersökning av lunchpriset

hos sex privata näringsidkare i centrala Sala, behöver nuvarande lunchpriset för

externa gäster justeras.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  87  /  1, missiv  — förslag till nytt lunchpris för externa gäster i

Särskilda boendes restauranger

Föredragning av måltidschef, Susanne Pettersson.

YRKANDE

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar .

a_tt anta nytt lunchpris för externa gäster vid kommunens äldreboendes

restauranger på 85 kronor från och med  1  juli  2019,

att anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt ett tillbehör)

vid kommunens äldreboendes restauranger på 75 kronor från och med  1  juli  2019,

samt

a_tt anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt två tillbehör)

vid kommunens äldreboendes restauranger på 85 kronor från och med  1  juli  2019.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar '

att anta nytt lunchpris för externa gäster vid kommunens äldreboendes

restauranger på 85 kronor från och med  1  juli  2019,

a_tt anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt ett tillbehör)

vid kommunens äldreboendes restauranger på 75 kronor från och med  1  juli  2019,
samt

a_tt anta ett nytt lunchpris för avhämtning av matlåda (varmrätt samt två tillbehör)

vid kommunens äldreboendes restauranger på 85 kronor från och med  1  juli  2019.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 10 (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr 2019/817A—b

Avgifter för förskola ,fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala
kommun

INLEDNING

Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

kommun.

Beredning

Bilaga KS 2019/101/1, Beslut SKN  §  37, 2019-04-23
Bilaga KS  2019 /101 /2, Missiv  — avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola,

fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Bilaga KS 2019 /101  /  3, Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och

pedagogisk omsorg i Sala kommun

Bilaga KS 2019 /101  /  4, Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgi

Sala kommun

Bilaga KS 2019/101/5, Barnchecklista

Föredragning av Magdalena Sundström, utredare Barn och utbildning

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

&  anta förslag om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala,

enligt Bilaga KS 2019/101/4, att gälla från 1 augusti 2019.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta förslag om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgi Sala,

enligt Bilaga KS 2019/101/4, att gälla från 1 augusti 2019.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

'2
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Justerandes  si n

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1101)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr  2019/826 __QV

Studier inom vuxenutbildningen för asylsökande och papperslösa

INLEDNING

Asylsökande som kommer före 18-årsdagen har rätt till utbildning (grundskola,

nationellt eller individuellt program på gymnasiet) och slutföra den på gymnasiet

enligt Studieplanen. Asylsökande som kommer efter 18-årsdagen får Vänta p

uppehållas tillstånd (med vilken de får rätt till SFI) eller avvisningsbeslut. Om

asylsökande får slutgiltigt avslag på sin asylansökan men inte låter sig avvisas

övergår hen till att räknas som papperslösa. Papperslös är också den som inte sökt

asyl och vistas i landet utan tillstånd.

Beredning

Bilaga KS  2019/106/1, Missiv

Föredragning av jakob Fjellander, juridisk handläggare, Barn och utbildning.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för asylsökande och papperslösa elever, med TF-personnummer, som studerat

läsåret  18/19  på IMSPR Kungsängsskolan och som under  2019  fyller 20 år eller mer

förfara med studier inom vuxenutbildningen enligt följande:

0 För dem som vid slutet av vt-19 erhållit godkänt betyg i Sva, Ma och minst

ett annat ämne bevilja studier på gymnasial nivå för gymnasieexamen,

. För dem som erhållit godkänt betyg i Sva eller Ma och minst ett annat ämne

men inte klarar kraven för studier på gymnasial nivå enligt förra stycket

bevilja fem månaders studier vid grundläggande vuxenutbildning och

därefter studier på gymnasial nivå enligt förra stycket om kravnivån

uppnåtts,

. För dem som vid slutet av vt-19 inte uppfyllt kraven för studier på

grundläggande nivå inte bevilja vidare utbildning, samt

a_tt utbildningen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra

sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ärendet återremitteras till Barn och utbildning för ytterligare beredning.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 4 minuter.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

Forts § 113

Propositionsordning

Ordförande frågar om  ärendet  ska återremitteras eller avgöras idag och finner att

ärendet ska återremitteras.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt ärendet återremitteras till Barn och utbildning för ytterligare beredning.

Utdrag

Barn och Utbildning,

Jakob Fjellander

12%? WOW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr 2019/824 &

Ansökan  om bidrag för revidering av befintliga

vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter i Sala kommun

INLEDNING
De senaste årens torra somrar och nederbördfattiga vintrar har gjort att

grundvattennivåerna i Badelundaåsen är mycket låga. Grundvattennivåerna i

vattentäkten i Härsved är rekordlåga. Detta kan förutom vattenbrist medföra risk

för försämrad kvalitet på dricksvattnet. För att skydda det vatten som finns behöver

dessa vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter revideras.

Havs-och vattenmyndigheterna kommer att beslut om medel till Länsstyrelserna för

arbete med åtgärder för tryggad tillgång till dricksvatten.

Beredning

Bilaga KS 2019/105/1, missiv

Föredragning av enhetschef, Samhällstekniska enheten, Åsa Kling.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt ge Samhällstekniska enheten i uppdrag att ansöka om medel från Länsstyrelsen

för arbetet med revidering av befintliga vattenskyddsområden med tillhörande

förskrifter i Sala kommun.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt ge Samhällstekniska enheten i uppdrag att ansöka om medel från Länsstyrelsen

för arbetet med revidering av befintliga vattenskyddsområden med tillhörande

förskrifter i Sala kommun.

Utdrag

Samhällstekniska enheten,

Åsa Kling

Ex? 1905719
Utdragsbestyrkande

l
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KOMMUN Sammanträdesdatum /

2019-05-27 (&q FLN) ~l

§  114 Bolagsbildning — projekt Nya lokaler i Sala för polis och

räddningstjänsten i Sala

INLEDNING
Med hänsyn  taget  till behovet av att  starta projektet  Nya lokaler för polis och

räddningstjänsten  i  Sala och att leverera lokalerna enligt tidplan till slutkund måste

ett aktiebolag finnas. Intressenten Polismyndigheten kan och vill endast genomföra

projektet genom aktiebolag. Polisen processer kräver SUA (säkerhetsprövning) som

innebär att samtliga inblandade bolag och personer som kommer att medverka

under projektets genomförande genomgår en prövning. Säkerhetsprövningen

genomförs av SÄPO och prövningstiderna varierar beroende av belastning.

Beredning

Föredragning av fastighetschef Åsa Eriksson.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsens sammanträde den  3  juni 2019.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsens sammanträde den  3  juni 2019.

'i

i.

[

Utdrag

Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

15  (21)

Dnr 2019/452 ,—'\O

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen; 5.24
Besluta om schakttillstånd på kommunal mark

INLEDNIN  G

Från Samhällsbyggnadskontoret har det inkommit önskemål om tillägg till

delegationsordningen när det gäller beslut om schakttillstånd på kommunal mark,

inom Samhällstekniska kontorets verksamheter och ansvarområden i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS  2019/98/1, missiv

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  5.24  tillförs delegationsordningen enligt följande;

5.24  Besluta schakttillstånd på kommunal mark

Delegat:

. Kontorschef, samhällsbyggnadskontoret

. Enhetschef, samhällstekniska enheten

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  5.24  tillförs delegationsordningen enligt följande;

5.24  Besluta schakttillstånd på kommunal mark

Delegat:

'  . Kontorschef, samhällsbyggnadskontoret

. Enhetschef, samhällstekniska enheten

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

i
[E



_ w SALA
KOMMUN

 

§116
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 16 (21)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr 2019/452-ll

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen; 8.25
Besluta om schakttillstånd på kommunal mark

INLEDNING

Från Samhällsbyggnadskontoret har det inkommit önskemål om tillägg till

delegationsordningen när det gäller beslut om schakttillstånd på kommunal mark,

inom Plan-och utvecklingsenhetens verksamheter och ansvarsområden i Sala

kommun.

Beredning

Bilaga KS 2019/99/1, missiv

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  8.25  tillförs delegationsordningen enligt följande;

8.25  Besluta schakttillstånd på kommunal mark

Delegat:

. Kontorschef,samhällsbyggnadskontoret

. Planchef

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  8.25  tillförs delegationsordningen enligt följande;

8.25  Besluta schakttillstånd på kommunal mark

Delegat:

. Kontorschef, samhällsbyggnadskontoret

. Planchef

i

Utdrag
r

Kommunstyrelsen

 

Utdragsbestyrkande

ii.
;
E,

iL
Ci
i".



#  SALA
KOMMUN

 

§  117

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr  2019/452  AQ

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen; 1.24
Behörighet att teckna kommunövergripande avtal för ID06 vid
digitala verifikationskrav så som BankID och mobilt BankID för
kommunens räkning

INLEDNING

De förekommande digitala verifieringskraven som ställs i samband med ansökan om

ID06- obligatorisk ID-och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen medför att

kommunanställd behörig firmatecknare alltjämt tvingas verifiera sig med personligt

digitalt BankID alternativt mobilt BankID, något som saknar stöd i lag med undantag

för reglering i anställningsavtal. Med hänvisning till detta föreslås ett tillägg i

delegationsordningen för kommunstyrelsen.

Beredning

Bilaga KS  2019/100/1, missiv

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  1.24  tillförs delegationsordningen enligt följande;

1.24  Behörighet att teckna kommunövergripande avtal för ID06 vid digitala

verifikationskrav så som BankID och mobilt BankID för kommunens räkning

Delegat:

. Kommunchef med möjlighet att vidaredelegera till kommunjurist

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt en ny punkt  1.24  tillförs delegationsordningen enligt följande;

1.24  Behörighet att teckna kommunövergripande avtal för ID06 vid digitala

verifikationskrav så som BankID och mobilt BankID för kommunens räkning

Delegat:

. Kommunchef med möjlighet att vidaredelegera till kommunjurist

&:

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 18 (21)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr2019/829vQ)

Önskemål och beslut angående ombyggnation /tillbyggnation  —
Fastighetsbeteckningen Verdandi 17

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade  2019-xx  att alla beslut om till-och ombyggnationer ska

fattas av kommunstyrelsen.

En begäran om ombyggnationer har inkommit från skolnämnden.

Beredning

Bilaga KS  2019 /108 /1, begäran om ombyggnation  — Skolnämnden

Bilaga KS  2019 /108/2, kostnadsberäkning från Fastighetsenheten avseende

fastigheten Verdandi 17

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja investering på fastigheten Verdandi 17 i enlighet med Bilaga KS

20 19  /  1 08/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

gt bevilja investering på fastigheten Verdandi 17 i enlighet med Bilaga KS

2019/108/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 19 (21)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-05-27

Dnr 2019/846 ... &

§ 119 Budgetdirektiv 2020-2022

INLEDNING

Förslag till  budgetdirektiv  för det fortsatta budgetarbetet.

Beredning

Bilaga KS 2019/112/1, beräkningar budgetdirektiv Allians för Sala  2020-2022

Yrkande
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta budgetförslag i enlighet med Bilaga KS 2019/112/1.

Noteras att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta budgetförslag i enlighet med Bilaga KS 2019/112/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

 

Justerandes ign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (21)
LEDNINGSUTSKO'I'I'ET

Sammanträdesdatum %lal ' lo _GÖ]

2019-05-27

Information

INLEDNING

Anders  Wigelsbo (C) informerar om ett ärende gällande upphandlingsskadeavgift

som kommunen riskerar att få betala. Konkurrensverket har gjort en utredning och

funnit att Sala kommun genomfört en olovlig upphandling.

Anders Wigelsbo (C)informerar om den pågående rekryteringsprocessen av

kommunchef.

Elisabet  Pettersson  (C), informerar i egenskap av valnämndens ordförande, att

söndagens val till EU-parlamentet avlöpte väl i Sala kommun. Ett förhållandevis högt

valdeltagande i jämförelse med övriga kommuner i länet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 21(21)

SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-05-27 Qom l10 '(00

§  121 Anmälningsärenden

Beredning

'  Bilaga KS  2019/107/1

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_t; lägga anmälningsärendena till handlingarna.

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning KSLU § 105 2019—05—27

Ledningsutskottet 2019-05-27

Ärende 1Månadsuppföljning april 2019

Protokollsanteckning

Månadsuppföljningen t.o.m. april månad visar på ett underskott på 23,8 miljoner kronor vilket är

mycket allvarligt och åtgärder behöver självklart vidtas.

Från socialdemokraterna så vill vi förtydliga varför vi i detta läge och under denna punkt ställer oss

bakom ordförandes förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna istället för att lägga ett

förslag för att uppnå budget i balans.

Ekonomin hanteras i sin helhet i kommunstyrelsen det är också där vi lägger beslut till åtgärder.


