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HannaWestman[SBÄ]
Peter Molin [M]
Ulrika Spårebo(S)
Per-Olov Rapp (S)

Christer Eriksson (C) ersätter Carola Gunnarsson [C]

MagnusEdman(SD)
Camilla Runerås [S]
BoKihlström [S]

LarsAlderfors [L]
Sickan Palm (KD)
IngelaKilholm Lindström [MP]
Maria Arvidsson (V)

Rickert Olzon, krisberedskapssamordnare

Anton Sjöberg, verksamhetsutvecklare
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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§ 21 1 Ordningsfråga

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

g lägga till följande punkt på föredragningslistan:

Punkt 8 Inbjudan -Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2016/1244

Risk och sårbarhetsanalys för Sala kommun
INLEDNING
Det risk- och sårbarhetsanalysdokument som kommunstyrelsen antog 2016-01-14,

§ 3, har mötts av kritik från länsstyrelsen för att inte följa den disposition som Myn-
digheten för Samhällsskydd och Beredskap [MSB] föreskriver. Till följd av detta har

en ny version arbetats fram och föreligger nu för kommunstyrelsens behandling.

Beredning
BilagaKS2016/188/1, Missiv
Bilaga KS 2016 / 188/ 2, Risk- och sårbarhetsanalys

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet.

Yrkanden
HannaWestman [SBA]yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g godkänna Risk- och sårbarhetsanalys enligt lagens (2006:544) om kommuners

och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd be-
redskap, Bilaga KS2016/188/2.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna Risk- och sårbarhetsanalys enligt lagens (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd be-
redskap, Bilaga KS2016/188/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/1102

Revisionsrapport -granskning av intern kontroll entreprenadav-
tal
INLEDNING
Påuppdrag avde förtroendevalda revisorerna i Salakommun har PwCgranskatden
interna kontrollen avseendeentreprenadavtal.Revisionsfråganför granskningen
har varit om kommunstyrelsen följer gällande lagstiftning avseende upphandling
[LOU] och andra kommunala regler innan ingångna entreprenadavtal tecknas.

Beredning
BilagaKS2016/184/1, Missiv
Bilaga KS 2016/184/2, Revisionsrapport
BilagaKS2016/ 184/3, Yttrande från Samhällsbyggnadskontoret

Yrkanden
HannaWestman[SBA]yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar
E avgeyttrande i enlighet medbilaga KS2016/ 184/3.

BESLUT
Ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenbeslutar

g avge yttrande i enlighet med bilaga KS 2016/ 184/3.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr2016/1246

Sala kommuns framtida näringslivsarbete

[NLEDNING
Sedan tio år har Sala kommuns operativa näringslivsarbete utförts av Företagar-
centrum ekonomisk förening. Företagarcentrum startade som ett UE-projekt 2004

V med medfinansiering från Sala kommun och övergick till ordinarie verksamhet
2007. Uppdrag och ersättning för att utföra Sala kommuns operativa näringslivsar-
bete regleras via avtal. Innevarande avtalsperiod löper fram till årsskiftet
2016/ 2017.

Beredning
Bilaga KS2016/ 189/1,skrivelse
Ärendet föredras av kommunchef jenny Nolhage

Yrkanden

HannaWestman [SBA]yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

m inrätta ett nytt Näringslivskontor fr o m den 1 januari 2017 som en del av Sala

kommuns förvaltning

m som en konsekvens av detta, ej teckna något nytt avtal med Företagarcentrum

ekonomisk förening med uppdrag att svara för Sala kommuns operativa näringslivs-

verksamt, samt

att uppdra till kommunchef lenny Nolhage att inrätta och bemanna det nya Närings-

livskontoret, samt att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till prioritering
av näringslivsfrågorna i kommunen.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

g inrätta ett nytt Näringslivskontor fr o m den 1 januari 2017 som en del av Sala

kommuns förvaltning

g som en konsekvens av detta, ej teckna något nytt avtal med Företagarcentrum
ekonomisk förening med uppdrag att svara för Sala kommuns operativa näringslivs-

verksamt, samt

g uppdra till kommunchef lenny Nolhage att inrätta och bemanna det nya Närings-

livskontoret, samt att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till prioritering

av näringslivsfrågorna i kommunen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr2016/1238

Budget 2017 och Verksamhetsplan 2018/2019

Beredning
Bilaga KS 2016 / 185/ 1, budgetskrivelse
Bilaga KS201 6/ 185/ 2, investeringsbilaga
Bilaga KS2016 / 185/ 3, förslag budget Alliansen och Salasbästa
Bilaga KS2016/ 185/4, förändringar i förhållandetill beslutatbudgetdirektiv

Yrkanden
HannaWestman(SBÃ)yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
g fastställa budget för 201 7 samt verksamhetsplan 2018/2019 enligt bilagor
KS2016/185/1-4.

Noteras att socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

g fastställabudgetför 2017 samtverksamhetsplan2018/2019 enligt bilagor
KS 2016/185/1-4.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 216 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2016/ 186 / 1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Inbjudan -Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring

INLEDNING
Per-Olov Rapp [S] informerar att Näringslivets Regelnämnd, NNR bjuder in till semi-

narium där resultat av undersökning och uppföljning av kommunernas regeltillämp-

ning inom områdena offentlig upphandling, serveringstillstånd, livsmedelskontroll,
miljöfarlig verksamhet, bygglov och företagslotsning presenteras. Seminariet är den

8 november kl.08.00-10.00, Expectrum i Västerås.

Yrkanden
HannaWestman (SBA)yrkar
att ledningsutskottet beslutar
m tre ledamöter från majoriteten samt två ledamöter från oppositionen deltar i se-

minariet.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att tre ledamöter från majoriteten samt två ledamöter från oppositionen deltar i se-
minariet.

Utdragsbestyrkande


