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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-11—27

§  254 Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

gg lägga till följande punkt på föredragningslistan

punkt 12, Revidering av attestlista för kommunstyrelsens verksamheter

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

WV



 

§255

Justerandes sign
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tr

SALA LEDNINGSUTSKOTFET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Dnr 2018/1025

Redovisning av åtgärder för att få den  kommunala budgeten  i ba-
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 lenny Nolhage och vård-och omsorgschefPer Ström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt 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.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

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

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

ag uppdra till styrelse och nämnder att fortsatt upprätthålla allmän återhållsamhet

samt vidta nödvändiga åtgärder för att få ekonomin i balans.

Utdragsbestyrkande



 

§256

Justerandes sign

CW

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL
i SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-11-27

Dnr 2018/784

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

INLEDNING

Månadsuppföljning oktober 2018

Beredning

Bilaga  KS 2018/216/1, Månadsuppföljning oktober, 2018-10-31

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga  informationen till handlingarna

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

6 (25)
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—11-27

Dnr  2018/1577

§  257 Förslag till nya  bestämmelser  om anställningsstöd för förtroende-

valda samt förslag till nya bestämmelser om pension för förtroen-

devalda, OPF-KL

INLEDNING

OPF-KL omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen.

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbets—

liv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de

pensions-och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting,

regioner och kommunalförbund.

Beredning

Bilaga KS  2018/217/1, missiv

Bilaga KS  2018/217/2, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroen-

devalda (OPF- KL 18)

Förhandlingschef lsak Holstensson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

ag anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt för—

slag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda, OPF-KL, att gälla från och

den  1  januari 2019, samt

a_tt kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och till-

lämpa OPF-KL

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

gut anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda samt för-

slag till nya bestämmelser om pension för förtroendevalda, DPF—KL, att gälla från och

den  1  januari  2019, samt

a_tt kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och till-

lämpa OPF-KL

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande

(Älv



 

§  258

Justerandes sign

OLW

SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL “25)

A]. SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-11-27

Dnr  2018/1578

Viten kopplade till schakttillstånd

INLEDNING

För att  gräva, schakta, tryck  eller  göra  liknande ingrepp i kommunens mark eller of-

fentlig plats  krävs  ett särskilt  så  kallat schakttillstånd.  I  nuläget finns inga viten kopp-

lat till schakttillstånd eller trafikanordningsplan och det är  svårt  att se till att  aktörer

som ska schakta håller sig till de  krav  kommunen ställer.

Beredning

Bilaga KS  2018/218/1, tjänsteskrivelse

Bilaga KS 2018/218/2, viten vid fel och  brister  utförda på offentlig plats eller kommu-

nal mark

Samhällsplanerare Maria Nehlin föredrar ärendet

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt fastställa vitesbelopp vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig plats eller

kommunal mark, i enlighet med Bilaga KS  2018/218/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa vitesbelopp vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig plats eller

kommunal mark, i enlighet med Bilaga KS  2018/218/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdrags bestyrkande



 

§  259

Justerandes  sign

64%

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 905)

SALA LEDNINGSUTSKOTFET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Dnr  2018/1582

Biblioteksplan för Sala kommun  2019—2022

INLEDNING

Sala kommun har en biblioteksverksamhet med bredd och utvecklingspotential.

Nuvarande biblioteksplan ska revideras och i förslaget till ny plan ges en beskrivning

av biblioteken i Sala kommun och de inriktningsmål som finns för verksamheterna.

Beredning

Bilaga KS  2018/221/1, protokollsutdrag KFN  §  83, 2018-09-13

Bilaga KS  2018/221/2, Biblioteksplan för Sala kommun  2019—2022

Ärendet föredras av bibliotekschefBoel Simonsson.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt anta Biblioteksplan för Sala kommun  2019-2022, i enlighet med Bilaga KS

2018/221/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullm'aktige

beslutar

ag anta Biblioteksplan för Sala kommun  2019-2022, i enlighet med Bilaga KS

2018/221/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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. SALA LEDNlNGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Dnr2018/1457

§  260 Yttrande över remiss från Trafikverket — Förslag kategorisering av

Justerandes sign

CUM

cykelnätet

INLEDNING

I dagsläget finns ingen systematisk nationell modell för hur cykelnätet ska delas ini

kategorier och det finns därför ett flertal olika metoder i Sverige.

Trafikverket har arbetat fram ett förslag för kategorisering av cykelnätet som skickats

ut på remiss. Sala kommun har fått en inbjudan att yttra sig över förslaget.

Beredning

Bilaga KS  2018/219/1, missiv

Bilaga KS  2018/219/2, förslag till Kategorisering av cykelnätet

Bilaga KS  2018/219/3, yttrande från Samhällsbyggnadskontoret

Ärendet föredras av trafikingenjör Tord Lillja.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2018/219/3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Trafikverket avge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2018/219/3.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign,.
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 1105)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Dnr  2018/1591

Energi-och klimatstrategi Sala kommun med utblick mot  2030

INLEDNING

Energi-och klimatstrategi för Sala kommun med utblick mot  2030  är ett förslag till ny

klimatstrategi för Sala kommun. Förslaget beskriver en Viljeinriktning för kommu—

nens energi—och klimatarbete. Klimatstrategins övergripande Vision är Ettfossilfritt

Sala med livskraft och god livskvalitet, väl anpassar till de konsekvenser som klimatför-

ändringarna väntasfä.

Beredning

Bilaga KS  2018/223/1, missiv

Bilaga KS  2018/223/2, Energi-och klimatstrategi Sala kommun med utblick mot  2030

Föredragning av miljöstrateg Linn Hemlin.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Energi-och klimatstrategi för Sala kommun med utblick mot  2030, i enlighet

med Bilaga KS 2018/223/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta Energi-och klimatstrategi för Sala kommun med utblick mot  2030, i enlighet

med Bilaga KS 2018/223/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§262

Justerandes Sign

Our

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-11—27

Dnr  2018/1610

Budget  2019  och verksamhetsplan  2020—2021

Beredning

Bilaga KS  2018/227/1, förslag till budget  2019  och verksamhetsplan  2020-2021, Alli-

ans för Sala

Kommuns relsen driftbud et Ian

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till 232 033

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år  2020  fastställs till 237 488 tkr och år

2021  till 244 832 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är  2019  fastställs till 232 033

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen är  2020  fastställs till 237 488 tkr och är

2021  till  244 832  tkr.

Kommuns relsen investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem—

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_t_t_ investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till

271  355 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år  2020  fastställs till  241 025  tkr

och är  2021  till  250  420 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till

271 355 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år  2020  fastställs till 241 025 tkr

och år  2021  till 250 420 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år  2019  fastställs till

50 226 tkr, samt

Utdragsbestyrkande
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#  SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-27

forts  §  262

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år  2020  fastställs till 51 401 tkr

och är  2021  52 731till tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år  2019  fastställs till

50 226 tkr, samt

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år  2020  fastställs till 51 401 tkr

och är  2021  52 731till tkr.

Kultur-och fritidsnämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem—

ställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är  2019  fast—

ställs till  1  200 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år  2020  fastställs till

1  300 tkr och år  2021  till  3  000 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är  2019  fast-

ställs till  1  200 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är  2020  fastställs till

1  300 tkr ochår  2021  till  3  000 tkr.

Revisionen driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen år  2019  fastställs till 868 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen år  2020  fastställs till 889 tkr ochår  2021  till 914

tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen är  2019  fastställs till 868 tkr, samt

tt driftbudget/plan för revisionen år  2020  fastställs till 889 tkr ochår  2021  till 914a

tkr.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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forts § 262

Överförm ndaren driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet  föreslår  att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2019  fastställs till  3  519  tkr,

samt
&driftbudget/plan för överförmyndaren år  2020  fastställs till  3  606 tkr och år

2021  till  3  705 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2019  fastställs till  3  519 tkr,

samt

&driftbudget/plan för överförmyndaren år  2020  fastställs till  3  606 tkr och år

2021  till  3  705 tkr.

Skolnämnden driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år  2019  fastställs till 516 027 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för Skolnämnden år  2020  fastställs till 529 032 tkr och år  2021

till 543 694 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år  2019  fastställs till 516 027 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för Skolnämnden år  2020  fastställs till 529 032 tkr och år  2021

till 543 694 tkr.

Skolnämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem—

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år  2019  fastställs till  7  000

tkr, samt

&  investeringsbudget/plan för Skolnämnden år  2020  fastställs till  9  000 tkr och är

2021  till  4  000 tkr.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(25)

&  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018—11-27

forts  §  262

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år  2019  fastställs till  7  000

tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för Skolnämnden är  2020  fastställs till  9  000 tkr och är

2021  till 4 000 tkr.

Vård-och omsor snämnden driftbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år  2019  fastställs till

540  059 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden är  2020  fastställs till 553 811 tkr

och är  2021  till 569 315 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård— och omsorgsnämnden är  2019  fastställs till

540  059 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år  2020  fastställs till 553 811 tkr

och är  2021  till  569 315  tkr.

Vård-och omsor snämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden är  2019  fast-

ställs till  6  000 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden år  2020  fastställs till

3  000 tkr och år  2021  till  1  000 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år  2019  fast-

ställs till  6  000 tkr, samt

ag investeringsbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden är  2020  fastställs till

3  000 tkr och är  2021  till  1  000 tkr.

JusterandeZSi/gw Utdragsbestyrkande



 
Justerandes  sign

(Älv

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-11-27

forts  §  262

Finansförvaltnin

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 6 927 tkr ur

eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa  6  927 tkr ur

eget kapital.

Upplåning

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen under är  2019  har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp be—

lopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  2019,

a_tt kommunstyrelsen under år  2019  har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2019  med totalt 260 000 tkr, under  2020  med totalt

200 000 tkr samt under  2021  med totalt 210 000 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt kommunstyrelsen under år  2019  har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp be-

lopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  2019,

a_tt kommunstyrelsen under år  2019  har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2019  med totalt 260 000 tkr, under  2020  med totalt

200 000 tkr samt under  2021  med totalt 210 000 tkr.

Anslagsbindning

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt för är  2019  fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt för år  2019  fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

Utdragsbestyrkande



SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

*  & SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 
Justerandes sign

(UM

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-11-27

forts  §  262

Finansiella mål

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet  föreslår  att kommunstyrelsen hem-

ställer ätt kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål

0  Resultatmälet ska vara 1% för 2019, 2020 och 2021,

. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än net-

tokostnadsökningen,

. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,

. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att fastställa följande finansiella mål

. Resultatmälet ska vara 1% för 2019, 2020 och 2021,

. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än net-

tokostnadsökningen,

. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,

. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar  att  ledningsutskottet  föreslår att kommunstyrelsen hem—

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta  +  1%

på insatt kapital,

a_tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta  +

1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig Statslåneränta  +  1%

på insatt kapital,

a_tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta  +

1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Utdragsbestyrkande

17 (25)



 
Justerandes  sign

OLW

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(25)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018—11-27

forts  §  262

Budget  2019  och Verksamhetsplan 2020-2021

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2019  och verksamhetsplan  2020-2021, i enlighet med Bilaga KS  2018/227/1.

BESLUT

Ledningsutskottet  förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2019  och verksamhetsplan 2020-2021, i enlighet med Bilaga KS  2018/227/1.

Noteras att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



 

§  263

Justerandes  sign

av

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25)

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2018—11-27

Dnr  2018/1585

Förslag om taxa för Ranstahallen

INLEDNING

Taxor för Sala kommuns idrottshallar baserar sig på storlek. Ranstahallen kommer att

ha en spelyta på 40 x 20  meter.

Beredning

Bilaga KS  2018/222/1, protokollsutdrag KFN  § 119, 2018-11-08

Bilaga KS  2018/222/2, förslag om taxa för Ranstahallen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt fastställa taxa för Ranstahallen i enlighet med Bilaga KS  2018/222/2  samt,

&taxan börjar gälla från och med  1  januari  2019.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att fastställa taxa för Ranstahallen i enlighet med Bilaga KS  2018/222/2  samt,

tt taxan börjar gälla från och med  1  januari  2019.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SALA

 

§  264

Justerandes sign

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Bemyndigande att  teckna  firma

INLEDNING

20  (25)

Dnr  2018/721

Med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret föreslås att nytt beslut

fattas avseende bemyndigande att teckna firma.

Beredning

Bilaga KS  2018/220/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 18 oktober  2018, § 129, be—

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

firma.

Inger Lindström

Anna Cedervång

Inger Dellbeck

Ulrica Österberg

Malin Boman

Sofia Högerberg

Daniel Ahlin

Alan Nouri

Mathias Goldkuhl

Niclas Karlsson

Mikaela ]aredal

Malin Lundqvist

Clara Vesterlund

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

tf ekonomichef

redovisningsekonom

ekonomihandläggare

ekonomihandläggare

ekonom

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

upphandlare

upphandlare

a_tt med upphävande av kommunstyrelsens beslut den 18 oktober  2018, § 129, be-

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

firma.

Inger Lindström

Anna Cedervång

Inger Dellbeck

Ulrica Österberg
Malin Boman

Sofia Högerberg

Daniel Ahlin

Alan Nouri

Mathias Goldkuhl

Niclas Karlsson

Mikaela ]aredal

tf ekonomichef

redovisningsekonom

ekonomihandläggare

ekonomihandläggare

ekonom

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

verksamhetscontroller

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(25)

LEDNINGSUTSKOTTET

 

Sammanträdesdatum

2018-11-27

forts § 2 6 4

Malin Lundqvist upphandlare

Clara  Vesterlund upphandlare

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

fa

((”/lv



 

§265

Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25)

L  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-11-27

Dnr  2018/1590

Revidering i kommunstyrelsens delegationsordning — tillägg rö-

rande schakttillstånd

INLEDNING

För att en sökande som har beviljats schakttillstånd, där det av tillståndet framgår att

den som inte följer kommunens anvisningar kan bli föremål för åtgärd som även kan

förenas med vite, ska kunna föreläggas, behöver kommunstyrelsens delegationsord-

ning kompletteras.

Beredning

Reviderad Bilaga KS 2018/225/1, tillägg till delegationsordningen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

schakttillstånd i enlighet med Bilaga KS  2018/225/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegationer rörande

schakttillstånd i enlighet med Bilaga KS  2018/225/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



 

§266

Justerandes sign

OULU

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25).,"2—3'

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Dnr  2018/1174

Revidering av  attestlista  för kommunstyrelsens verksamheter

INLEDNING

Sala kommuns attestlista för kommunstyrelsens verksamheter behöver revideras.

Beredning

Reviderad Bilaga KS  2 018/2 26/1, revidering av attestlista

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

QH fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet med

Bilaga KS  2018/226/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa reviderad attestlista för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet med

Bilaga KS  2018/226/1.

Utdrag

komiminstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 24(25)

# SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018—11-27

§267 Information

INLEDNING

Anders  Wigelsbo (C) informerar med anledning av  beslut  som  fattades  på Kommun—

fullmäktige den 26 november  2018  angående förändrad hantering av saneringskost—

nader.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

WU



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(25)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-11-27

§  268 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2018/224/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

M


