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Carola Gunnarsson (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spårebo (S) 
Per-Olov Rapp (S) 

Fredrik Larsson (M) ersätter Peter Molin (M) 

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

Lars Alderfors (L) 
Sickan Palm (KD) 
Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Beatrice Björkskog (FI) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Magnus Holm berg Muhr, kontorschef 
Lena Steffner, planchef 
Anders Almroth, kontorschef 
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Sara Nässing, administratör 
Jill Roos, kommunsekreterare 
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SALA 
KOMMUN 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Dnr 201 6/208 

Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt 
överförmyndare 

INLEDNING 
Från och med 2015 har kommunens tre förvaltningar omvandlats till en enda 
kommunstyrelseförvaltning. De kontor som inte tillhör skolnämnd, vård- och 
omsorgsnämnd eller kultur- och fritidsnämnd benämns kommunstyrelsens 
verksamheter och består förutom kommunchef av medborgarkontor, sam
hällsbyggnadskontor, tekniskt kontor, räddningstjänst, ekonomikontor och 
personalkontor. Bokslutet 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt för 
överförmyndare presenteras i den nya mall som ekonomikontoret tagit fram, 
där kontoren var för sig redogör för året som gått. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/36/1, missiv med sammanställd ekonomisk redovisning för 
kommunstyrelsens verksamheter 
Bilaga KS 2016/36/2, verksamhetsberättelse 2015 kommunchef 
Bilaga KS 2016/36/3, verksamhetsberättelse 2015 medborgarkontor 
Bilaga KS 2016/36/4, verksamhetsberättelse 2015 samhällsbyggnadskontor 
Bilaga KS 2016/36/5, verksamhets berättelse 2015 tekniskt kontor 
Bilaga KS 2016/36/6, verksamhetsberättelse 2015 räddningstj änst 
Bilaga KS 2016/36/7, verksamhetsberättelse 2015 ekonomikontor 
Bilaga KS 2016/36/8, verksamhetsberättelse 2015 personalkontor 
Bilaga KS 2016/36/9, verksamhetsberättelse 2015 överförmyndare 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. Kontorschef Magnus Holmberg Muhr 
och planchef Lena Steffner, samhällsbyggnadskontoret, samt ko ntorschef Anders 
Almroth, t ekniska kontoret, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt för överför
myndare till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt för överför
myndare till bokslutsberedningen. 

Utdrag 

bokslutsberedningen 

~ )(~ ~ J6tJ:l/7 
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§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Information om Bokslut 2015 för Sala kommun 

Beredning 
Controller Inger Lindström informerar om Bokslut 2015 för Sala kommun. Redovis
ningsekonom Anna Cedervång deltar vid informationen. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

I Utd .,g,b« IVcka od, 
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SALA 
KOMMUN 

§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Dnr 2015/161 

Redovisning av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens 
verksamheter 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom
mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan fö r uppföljning av den 
interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder upp
rätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Rapport lämnas med beskrivning och 
resultatet av det som kontrollerats under 2015 i kommunstyrelsens verksamheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/37 /1, rapport 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna genomförd intern kontroll för 2015 avseende kommunstyrelsens 
verksamheter. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna genomförd intern kontroll för 2015 avseende kommunstyrelsens 
verksamheter 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I """"' .. .,,,ao,, 
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SALA 
KOMMUN 

§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Dnr 2016/209 

Intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter 
och för överförmyndare 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Förslag till intern kontrollplan 
2016 presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/38/1, intern kontrollplan 2016 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och för 
överförmyndare i enlighet med Bilaga KS 2016/38/ 1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och för 
överförmyndare i enlighet med Bilaga KS 2016/38/ 1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utd ""' " '''''" , , 
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§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Underlag till budgetdirektiv för kommunstyrelsens verksamheter 

INLEDNING 
Utgångspunkt för arbetet med detta material är dokumentet "Ekonomi och verksam-
hetsstyrning", som antogs av kommunstyrelsen i januari 2016. 

Beredning 
(Arbetsmaterial). 
Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna underlag till budgetdirektiv för kommunstyrelsens verksamheter till 
ekonomikontoret för vidare handläggning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna underlag till budgetdirektiv för kommunstyrelsens verksamheter till 
ekonomikontoret för vidare handläggning. 

Utdrag 
ekomikontoret 

I expc2tJl6r)21l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Förslag om förändrade menyer i kommunala skolor 

INLEDNING 

Dnr 2016/183 

Under 2015 har undersökningar utförts i måltidsenhetens kök och restauranger för 
att ta reda på hur mycket mat som slängs (svinn), i vilka led i livsmedelshanteringen 
de största problemen finns och vilka åtgärder som krävs för att minska svinnet. 
Svinn mätningen har skett i samtliga verksamheter vid två tillfällen. 

Mål tidsenheten avser att göra förändringar i menyn med anledning av dessa under
sökningar. Förändringarna görs för att minimera svinnet och göra kökens menyer 
mer flexibla, så det bland annat blir lättare att ta hand om och servera mat som blivit 
över vid tidigare tillfälle. Förändringarna avser skolrestauranger i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/33/1, skrivelse från måltidschefen, tekniska kontoret 

Mål tidschef Emelie Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvaltningens skrivelse om förändrade menyer i kommunala skolor, 
Bilaga KS 2016/33/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningens skrivelse om förändrade menyer i kommunala skolor, 
Bilaga KS 2016/33/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I U<d ,ags besty,ka" de 
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SALA 
KOMMUN 

§ 34 

Ju ster ml s sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Samma nträ desdatu m 

2016-02-16 

Dnr 2016/198 

Rätt till önskad sysselsättningsgrad - en del i att bygga Salas 
arbetsgivarvarumärke 

INLEDNING 
Förslag från ordföranden i arbetsgivarutskottet om uppdrag till kommunstyrelsens 
förvaltning för att inventera/analysera nuvarande sysselsättningsgrad fö r medar
betare i Sala kommun, samt därefter ta fram förslag till önskad sysselsättningsgrad 
för medarbetarna. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/34/1, skrivelse från ordföranden i kommunstyrelsens arbetsgivar

utskott 

Hanna Westman (SBÄ), ordförande i arbetsgivarutskottet, fö redrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

• att göra en inventering på enhetsnivå av medarbetarnas nuvarande 
sysselsättningsgrad i teori och praktik, 

• att komplettera den kommande medarbetarundersökningen med en 
möjlighet att ange vilken önskad sysselsättningsgrad den anställda helst 
skulle vilja ha idag och om 3 år, 

• att ta fram förslag på hur önskad sysselsättningsgrad kan genomföras i Sala 
kommun, 

• att i det förslag som tas fram även redovisa hur de delade turerna kan 
minskas, 

• att göra en analys av hur rätt till önskad sysselsättningsgrad påverkar de 
ekonomiska ramarna för respektive nämnd, samt 

• att arbetet med önskad sysselsättningsgrad återrapporteras löpande till 
kommunstyrelsens ledningsutskott och arbetsgivarutskott. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att rätten till heltid införs i Sala kommun, 
att en projektledare tillsätts med uppdrag att genomföra arbetet, 
att den fackliga organisationen Kommunal bjuds in att delta med resurser i 

projektet, samt 
att rätten till heltid införs successivt och att de kostnader som eventuellt uppstår 
budgeteras inom ram. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spårebos (S) 
yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

/ 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

forts§ 34 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

• att göra en inventering på enhetsnivå av medarbetarnas nuvarande 
sysselsättningsgrad i teori och praktik, 

• att komplettera den kommande medarbetarundersökningen med en 
möjlighet att ange vilken önskad sysselsättningsgrad den anställda helst 
skulle vilja ha idag och om 3 år, 

• att ta fram förslag på hur önskad sysselsättnings grad kan genomföras i Sala 
kommun, 

• att i det förslag som tas fram även redovisa hur de delade turerna kan 
minskas, 

• att göra en analys av hur rätt till önskad sysselsättningsgrad påverkar de 
ekonomiska ramarna för respektive nämnd, samt 

• att arbetet med önskad sysselsättningsgrad återrapporteras löpande till 
kommunstyrelsens ledningsutskott och arbetsgivarutskott. 

Reservation 
Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ulrika Spårebos yrkande. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkand e 
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§ 35 Information 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2016 ställde Per-Olov Rapp 
(S) en fråga i samband med ärendepunkten Ärenden avgjorda med stöd av delega
tion behandlades. Frågan gällde beslut om Reklamavtal, Sala Fallet Golf. 

Ordföranden besvarar frågan och informerar om reklamavtalet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 36 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Bilaga KS 2016/35/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

/ 
Utd ragsbestyrkande 
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