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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Anders Wigelsbo (C)

Peter Molin (M)

Hanna  Westman  (SBÄ)
.  Per-Olov Rapp (S)

Bo Kihlström (S) ersätter Ulrika Spårebo (S)

Michel  P  B  Johansson (M)

Magnus Edman  (SD)

Lars Alderfors (L)

Sickan  Palm  (KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Maria Arvidsson (V)

Marie Berglind (F I)

jennie Hesslöw, Vd Sala Silvergruva AB

Håkan Matz, styrelseordförande Sala Silvergruva AB

Mats Hedman, näringslivschef

Henric Sjöblom, biträdande skolchef

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén  Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-09-25

Sala Silvergruva  — strategisk  utredning och utvecklingsplan

Beredning ,

Jennie Hesslöw, vd Sala Silvergruva AB och Håkan  Matz, styrelseordförande Sala Sil-

vergruva AB informerar om nuläge och visioner framåt för verksamheten.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

a_tt ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

4(11)



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(11)

SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-09-25,

Dnr 2018/1025

§ 205 Redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten i ba-

Justerandes  Sign

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

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsens led-

ningsutskott, tills dess annat beslutats, redovisa åtgärder för att få ekonomin i balans,

samt

ät uppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ät uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med kommunstyrelsens led-

ningsutskott, tills dess annat beslutats, redovisa åtgärder för att få ekonomin i balans,

samt

a_tt uppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans.

Utdrag

kommunchefen

nämnder

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(11)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Dnr 2018/1133

Avgifter gällande  Missionskyrkans nya scen

INLEDNING

Arbetet  med att skapa en lämplig lokal  och scen för musikframträdanden har pågått
under en  längre.  Sala  kommun  har tillsammans med Missionskyrkan skrivit ett avtal
gällande hyra av lokal. Missionskyrkan kommer att ansvara för bokning, drift, vakt-

mästare/ ljudtekniker medan kommunens står som hyresgäst.

Beredning

Bilaga KS 2018/166/1, beslut KFN 2018-08-16, §  68

Bilaga  KS 2018/166/2, skrivelse kultur och fritid

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

att fastställa hyra till 150 kronor/timme per tränings /repetitionstillfälle,

a_tt fastställa hyra till 1 500 kronor/tillfälle per konsert/ evenemang,

a_tt arrangemang i samarbete med Sala kommun ska vara avgiftsfria,

a_tt hyrorna börjar gälla fr  o  m 1 september 2018, samt

a_tt ovanstående taxor gäller föreningar godkända av Sala kommun

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa hyra till 150 kronor/timme per tränings/repetitionstillfälle,

ag fastställa hyra till 1 500 kronor/tillfälle per konsert/ evenemang,

a_tt arrangemang i samarbete med Sala kommun ska vara avgiftsfria,

&  hyrorna börjar gälla fr  o  m 1 september 2018, samt

a_tt ovanstående taxor gäller föreningar godkända av Sala kommun

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



 

§  207

Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(11) j

LEDNINGSUTSKO'ITET

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Dnr  2018/721

Bemyndigande att teckna firma

INLEDNING

Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut

fattas avseende bemyndigande att teckna firma.

Beredning

Bilaga KS  2018/167/1, missiv  -  bemyndigande att teckna firma

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den  8  maj 2018, § 84, besluta att

bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma

Mårten Dignell

Inger Lindström

Anna Cedervång

Inger Dellbeck

Sofia Högerberg

Daniel Ahlin

Ulrica Österberg
Alan Nouri

Mirjam Olsson

Mathias Goldkuhl

Malin Lundqvist

Niclas Karlsson

Malin Boman

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ekonomichef

controller

redovisningsekonom

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

upphandlare

verksamhetscontroller

ekonom

&  med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 8 maj 2018, § 84, besluta att

bemyndiga följande personer att två i förening för Sala kommun teckna firma

Mårten Dignell

Inger Lindström

Anna Cedervång

Inger Dellbeck

Sofia  Högerberg

Daniel Ahlin

Ulrica Österberg
Alan Nouri

Mirjam Olsson

Mathias Goldkuhl

Malin Lundqvist

Niclas Karlsson

Malin Boman

ekonomichef

controller

redovisningsekonom

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

ekonomihandläggare

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

upphandlare

verksamhetscontroller

ekonom

Utdragsbestyrkande
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forts  §  207

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign

QM

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Utdrags bestyrka nde
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SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 9(11)

SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Dnr  2018/1340

Utökad investeringsram för skolan

INLEDNING

2018  tillkommer oväntade investeringsvolymer för skolnämnden. Det handlar både

om kända och oförutsedda investeringar som överstiger den normala volymen. ] slu-

tet av året ska Ranstas nya förskola och skola inredas för att tas i bruk efter nyår.  I  au—

gusti öppnade Äkra modulskola vilket inneburit viss utökning och utbyte av inventa-

rier.

Beredning

Bilaga KS  2018/168/1, missiv  — tilläggsanslag investeringsmedel skolnämnden

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

att utöka investeringsram för skolnämnden på  3  000 000 kronor.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt utöka investeringsram för skolnämnden på  3  000 000 kronor.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utd rags bestyrka nde



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOM M UN Sammanträdesdatum

2018-09-25

§  209 Information

INLEDNING

Justerandes si n

Anders  Wigelsbo (C) informerar om att Kommunfullmäktige den 24 september haft

sitt  sista  sammanträde för mandatperioden. Från och med oktober sammanträder

det nyvalda kommunfullmäktige.

En påminnelse till respektive parti att anmäla vilka som är utsedda till gruppledare.

Anders Wigelsbo (C) berättar att det är invigning av nyrenoverade Jakob Matts kvarn

på fredag den 28 september kl.14.00.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

Utdragsbestyrkande

10(11)
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SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-09-25

§ 2 10 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2018/165/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

fl lägga anmälningsärendena till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


