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Carola Gunnarsson [C]
Peter Molin [M]
HannaWestman[SBÄ]
Ulrika Spårebo[S]
Per-Olov Rapp [S]

Michael PBJohansson [M]
Magnus Edman [SD]
Camilla Runerås [S]

Lars Alderfors [L]
Sickan Palm [KD]
Ingela Kilholm Lindström [MP]
Marie Berglind [FI]

Per Ekman, processledare Tendensor
Carina Eriksson, näringslivsutvecklare
inger Lindström, controller
Anna Cedervång, redovisningsekonom

Stefan Jacobsen,personalchef
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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Redovisning av arbetet med besöksnäringsstrategi för destination
Sala
[NLEDNING

Deltidsrapportering av arbetet med att ta fram en besöksnäringsstrategi för Salakom-
mun. Målet med processen är en strategi för konkurrenskraftig och hållbar utveckling
av Sala kommun som samlad besöksnäringsdestinatioxi.

Beredning
Näringslivsutvecklare Carina Eriksson och processledare Per Ekman, Tendensor in-

fo rmerar.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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2017-09-05

Dnr2017/1088

Förslag till Riktlinje för investeringsredovisning
INLEDNING

Ekonomikontoret har uppmärksammat behovet av att sammanställa riktlinjer för in-
vesteringsredovisningen i Sala kommun för att skapa en för kommunen enhetlig ram
för hantering av investeringar.
Riktlinjens syfte är att få ett tydligt regelverk avseende handläggning, budgetering,
beslutsfattande och redovisning av anläggningstillgångar (investeringar) samt att
skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och det samlade resursutnytt-
jandet.

Beredning
Bilaga KS 2017/160/1, missiv
Bilaga KS2017/160/2, riktlinje för investeringsredovisning
Bilaga KS 2017/160/3, blanketter

Controller inger Lindström och redovisningsekonom Anna Cedervång föredrar aren-
det.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta Riktlinje för investeringsredovisning i enlighet med Bilaga KS2017/160/2,
att gälla fr o m 1januari 2018.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje för investeringsredovisning i enlighet med Bilaga KS2017/160/2,
att gälla fr o m 1 januari 2018.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/826

§ 188 Yttrande över Revisionsra ort- Gransknin av strate isk kom e-PD 8 8 P
tensförsörjning
INLEDNING
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens arbete med framtida kompe-
tensförsörjning utifrån följande fråga: Bedriver kommunstyrelsen ett ändamålsenligt
kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens?

Beredning
Bilaga KS2017/161/1, brev från revisionen
Bilaga KS2017/161/2, revisionsrapport
BilagaKS2017/161/3, yttrande

Personalchef Stefan Jacobsenföredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_tthänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2017.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_tthänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2017.

Utdrag
kommunstyrelsen

Juster des si Utdragsbestyrkande
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information

[NLEDNING

Carola Gunnarsson (C) informerar från sammanträde med Strategiska regionala be-
redningen den 1 september. Bland annat undertecknades regional digital agenda, det
informerades om nationell transportplan samt konsekvenserna av denna för Väst-
manlands län.

Ulrika Spårebo [S] informerar från Regionalt forum. Politiker och tjänstepersoiter
från regionen och länets kommuner samlades i Västerås 31 augusti-l september för
att diskutera utvecklingsfrågorsom rör helaVästmanland.Störst fokus lågpå folk-
hälsa,då SKL[Sverigeskommuner och landsting] ltåller påatt ta fram ennationell
strategi för hälsa.

Hanna Westman [SBA] informerar från styrelsemöte med Nedre Dalälvens intresse-
förening den 31 augusti. Den torra sommaren har medfört att det varit förhållandevis
lite mygg i det aktuella området. Föreningen beviljades projektstöd från Landsbygds-
programmet som kunde avropas vid behov av bekämpning.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till ltandlingarna.

   
Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS2017/162/1, sammanställning av amnälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbeslyrka nde
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