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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2  (19)

SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-07

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter Anders Wigelsbo (C), ordförande

Sture Johansson (C)

Erik Hamrin (M)

Tomas Bergling (M)

Hanna Westman  (SBÄ)
Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Camilla Runerås (S)

Viktor Kärvinge (S)

Johanna Ritvadotter (V)

Magnus Edman  (SD)

Andreas Andersson  (SD)

Tjänstgörande ersättare Gustaf Eriksson (C) ersätter Elisabet Pettersson (C)

Närvarande ersättare Mona Johansson (l..)

Gunnar Larsson (M)

Magnus Holm  (KD)

Amanda Lindblad (5)

Bo Kihlström (S)

Alaittin Temur (S)

Ingela Kilholm Lindström (MP) § 20-§ 25

Louise Eriksson  (SD)

Arne Engström  (SD)

övriga deltagare Kim Ivarsson, konsult PWC

Charlotta Heimersson, VD Leader Nedre Dalälven

Henric Sjöblom tf skolchef

Lena Nyström, verksamhetschef äldreomsorg

Anneli L Sundin, verksamhetschef funktionsnedsättning

Linn Hemlin, miljöstrateg

Åsa Eriksson, fastighetschef

]uneAnn Wincent, tf kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

  

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo  (C.) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

. Förslag från Socialdemokraterna om ekonomisk handlingsplan för att få
kommunens ekonomi i balans

. Reglemente för Vård-och omsorgsnämnden

. Val av representant vid Sala Hembygds-och fornminnesförenings årsstämma

. Uppdrag om utredning av investeringar i Varmsätra skola och Ängshagens-

kolan

. Ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för Sala-Heby Energi AB

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ät följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

' Utdragsbestyrkande
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Justerandes  si n

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(19>
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Dnr  2018/1586

Yttrande över revisionsrapport — Granskning av kommunens ar-
bete för att  motverka  och hantera våld mot anställda och förtroen—
devalda

INLEDNING
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun genomfört en

granskning av kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot an-

ställda och förtroendevalda. Granskningen har avgränsats till att omfatta kommun—

styrelsen, skolnämnden samt vård och omsorgsnämnden.

Beredning

Bilaga KS 2019/25/1, missiv från kommunrevisionens ordförande och sekreterare

Bilaga KS 2019/25/2, revisionsrapport

Bilaga KS 2019/25/3, yttrande

Konsult Kim Ivarsson, PWC föredrar ärendet.

Christina Forsgren, kommunrevisionen, deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunens alla verksamheter att implementera och genomföra de

rekommendationer som revisionen föreslagit i rapporten, samt

ät avge yttrande i enlighet med Bilaga KS  2019/25/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunens alla verksamheter att implementera och genomföra de

rekommendationer som revisionen föreslagit i rapporten, samt

a_tt avge yttrande i enlighet med Bilaga KS  2019/2 5/3.

Utdrag

PWC

kommunrevisionen

kontorschefer

Utdragsbestyrkande

%%
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) KOMMUNSTYRELSEN&  SALA
KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-07

§ 22 Information om Leader Nedre Dalälven

INLEDNING

VD/verksamhetsledare  Charlotta  Heimersson informerar Leader Nedre Dalälven  3

och Nedre Dalälvens Intresseförening.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerajdjs sign  % Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 7(19>
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Dnr 2018/1025

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

INLEDNING

På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2019, § 9, beslutades  att Vid

varje sammanträde med kommunstyrelsen ska en noggrann ekonomisk analys över

kommunens aktuella situation redovisas samt hur arbetet med den ekonomiska

handlingsplanen för att balansera kommunens underskott fortlöper.

Beredning

Tf kommunchef juneAnn Wincent, verksamhetschef äldreomsorg Lena Nyström,

verksamhetschef funktionsnedsättning Annelie LSundin samt tf skolchef Henric Sjö-
blom föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till tf kommunchefen att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att få kom—

munens ekonomi i balans,

a_tt uppmana nämnderna att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att nämndernas

ekonomi i balans, samt

a_tt uppdra till tf kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen,

tills dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för
att få kommunens ekonomi i balans.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till tf kommunchefen att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att få kom-

munens ekonomi i balans,

a_tt uppmana nämnderna att fortsatt vidta kraftfulla åtgärder för att nämndernas

ekonomi i balans, samt

a_tt uppdra till tf kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen,

tills dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för

att få kommunens ekonomi i balans.

Utdrag

kontor

nämnder

/ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s(19)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Dnr 2018/1718

Yttrande  över remiss förslag till Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö
Kommunalförbund

INLEDNING

VafabMiljös direktion fattade, den 29 november 2018, beslut om att skicka förslag

om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna, Avfallstaxan är avsedd att

börja gälla från och med den 1 januari 2020.

Beredning

Bilaga KS 2019/27/1, missiv — remiss gällande förslag till Avfallstaxa  2020  för

VafabMiljö Kommunalförbund

Bilaga KS 2019 /27/ 2, förslag Avfallstaxa

Bilaga KS2019/27/3, Sala kommuns yttrande

Miljöstrateg Linn Hemlin föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till VafabMiljö Kommunalförbund avge yttrande över remiss förslag Avfallstaxa

2020, i  enlighet med Bilaga KS 2019/27/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt till VafabMiljö Kommunalförbund avge yttrande över remiss förslag Avfallstaxa

2020, i enlighet med Bilaga KS2019/27/3.

Utdrag

VafabMiljö Kommunalförbund

Linn Hemlin

%% Utdragsbestyrkande
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. SALA KOMMUNSTYRELSEN

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-07

§  25 Inventering av kommunens samtliga lokaler och hyresavtal

INLEDNING
Fastighetschef Åsa Eriksson informerar om kommunens lokaler och hyresavtal.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign  /
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Dnr  2019/194

Ansökan om  utökat  driftsbidrag för Hovnäs färja

INLEDNING

Föreningen Trelänsleden som driver Hovnäs färja ansöker om ett utökat driftsbi-

drag.

Beredning

Bilaga KS 2019/15/1, ansökan om utökat driftbidrag

Bilaga KS 2019/15/2, statistik över färjetrafik  2013-2018

Ledningsutskottets beslut 2019-02-13, § 22

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till föreningen Trelänsleden bevilja utökat driftsbidrag till 350 000 kronor per år,

i enlighet med Bilaga KS 20169/15/1, att täckas ur eget kapital, samt

a_tt för kommande år ta hänsyn till detta i budgetprocessen.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till föreningen Trelänsleden bevilja 350 000 kronor för år  2019  att täckas ur eget

kapital, samt

a_tt inför kommande budgetår föra en diskussion med föreningen Trelänsleden och

Avesta kommun om den fortsatta finansieringen.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till Ulrika Spärebos (S) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att till föreningen Trelänsleden bevilja 350 000 kronor för är  2019  att täckas ur eget

kapital, samt

a_tt inför kommande budgetår föra en diskussion med föreningen Trelänsleden och

Avesta kommun om den fortsatta finansieringen.

Utdrag

Föreningen Trelänsleden

Ekonomikontoret, Alan Nouri

Utdragsbestyrkande
]
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Nominering av ordinarie ledamot och  suppleant till  styrelsen  i  Da-

labanans Intresseförening 2019-2022

INLEDNING

Nominering till ny styrelse i Dalabanans Intresseförening 2019-2022.

Beredning

Ledningsutskottets beslut 2019-02-13, § 23

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt nominera Anders Wigelsbo (C) till ledamot och Ulrika Spårebo (S) till suppleant

till styrelsen i Dalabanans Intresseförening 2019-2022.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt nominera Anders Wigelsbo (C) till ledamot och Ulrika Spårebo (S) till suppleant

till styrelsen i Dalabanans Intresseförening 2019-2022.

Utdrag

Dalabanans Intresseförening

Anders Wigelsbo

Ulrika Spårebo

Utdragsbestyrkande/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Utseende av representant för Sala kommun till Leader Nedre
Dalälvens styrelse LAG

INLEDNING

Representant för Sala kommun ska utses till Leader Nedre Dalälvens styrelse  LAG.

Beredning

Ledningsutskottets beslut 2019-02-13, §  24

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt utse Anders Westin (C) till representant för Sala kommun i Leader Nedre Daläl-

vens styrelse LAG.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt utse Anders Westin (C) till representant för Sala kommun i Leader Nedre Daläl-

vens styrelse LAG.

Utdrag

Leader Nedre Dalälven

Anders Westin

Utdragsbestyrkande



SALA
KOMMUN

 

§29

Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Dnr  2019/237

Förslag från Socialdemokraterna om ekonomisk handlingsplan för

att få kommunens ekonomi i balans

INLEDNING

Socialdemokraterna Sala har lämnat ett förslag till ekonomisk handlingsplan för att

få kommunens ekonomi i balans.

Beredning

Bilaga KS  2019/23/1, skrivelse från Socialdemokraterna, ekonomisk handlingsplan

för att få kommunens ekonomi i balans

Reviderad Bilaga KS  2019/ 23 /1, skrivelse från Socialdemokraterna, ekonomisk

handlingsplan för att få kommunens ekonomi i balans

Ledningsutskottets beslut  2019-02-27, §  31

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till budgetprocessen

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till gruppledarna att sammankalla den parlamentariska gruppen i syfte

att diskutera hur en långsiktig hållbar kommunal ekonomi ska uppnås.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  3  minuter.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta reviderat förslag från Socialdemokraterna om ekonomisk handlingsplan för

att få kommunens ekonomi i balans.

johanna Ritvadotter (V) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande samt

bifall till Anders Wigelsbos (C) tilläggsyrkande

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkanden.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos

(S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns.

Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja, den som stödjer Ulrika Spå-

rebos (S) yrkande röstar nej.

Utdragsbestyrkande
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

forts  KS § 29

Vid omröstning avges 6 ja-röster: (Anders Wigelsbo  [C], Sture Johansson  [C], Gustaf

Eriksson  [C], Erik Hamrin  [M], Tomas Bergling [M], Hanna Westman  [SBÄ] och

5  nej-röster: Ulrika Spårebo  [S], Glenn Andersson  [S], Camilla Runerås  [S], Viktor

Kärvinge  [S], Johanna Ritvadotter  [V].  Magnus Edman  [SD] avstår, Andreas Anders-

son  [SD] avstår.)

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till budgetprocessen, samt

a_tt uppdra till gruppledarna att sammankalla den parlamentariska gruppen i syfte

att diskutera hur en långsiktig hållbar kommunal ekonomi ska uppnås.

Reservationer

Ulrika Spårebo  (S], Glenn Andersson  (S), Camilla Runerås  (S), Viktor Kärvinge (S] re-

serverar sig mot beslutet och meddelar att man avser att före justeringen inkomma

med en skriftlig reservation.

johanna Ritvadotter (V] reserverar sig mot beslutet.

Utdrag

gruppledarna

Utdragsbestyrkande

/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 <19)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—03-07

Dnr  2019/273

Reglemente för vård-och omsorgsnämnden

INLEDNING

Med anledning av omorganisation inom vård —och omsorgsnämndens verksamhet

behöver reglementet revideras.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 24/ 1, missiv från Vård och omsorg, förslag till beslut

Bilaga KS 2019/24/2, beslut Von  §  2, Reglemente för vård-och omsorgsnämnden

2019-01-24

Bilaga KS  2019/ 24/ 3, gällande reglemente för vård-och omsorgsnämnden, antaget

2014-12-15
Bilaga KS 2019/24/4, förslag till reglemente för vård-och omsorgsnämnden fr o m

2019-04-01

Ledningsutskottets beslut  2019-02-27, §  32

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-

mäktige beslutar

ag ändra lydelsen i  §  9, Reglemente för värd-och omsorgsnämnden, så att "den till

åldern äldste ledamoten” byts ut till "den ledamot som har längst tjänstgöringstid i

nämnden", samt

a_tt anta Reglemente för vård-och omsorgsnämnden i enlighet med Bilaga KS

2019 /24/4, utifrån föreslagen redigering.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att ändra lydelsen i  §  9, Reglemente för vård-och omsorgsnämnden, så att "den till

åldern äldste ledamoten" byts ut till "den ledamot som har längst tjänstgöringstid i

nämnden", samt

att anta Reglemente för vård-och omsorgsnämnden i enlighet med Bilaga KS

2019/ 24/4, utifrån föreslagen redigering.

Utdrag .

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Val av representant Vid Sala Hembygds-och fornminnesförenings

årsstämma

Beredning

Ledningsutskottets beslut  2019-02-27, §  33.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till Iedningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt nominera Bengt Larsson (C) till representant vid Sala Hembygds-och fornmin-

nesförenings årsstämma.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt nominera Bengt Larsson (C) till representant vid Sala Hembygds-och fornmin-

nesförenings årsstämma

Utdrag

Bengt Larsson

Sala-Hembygds-och fornminnesförening

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019—03-07

Dnr2019/331

[_Ippdrag om utredning av  investeringar  i Varmsätra skola och
Ängshagenskolan

INLEDNING

För att på ett så kostnadseffektivt och rationellt sätt som  möjligt  kunna genomföra
de investeringar i skollokaler som Sala kommun står inför, är det viktigt att ta fram

ordentliga beslutsunderlag för de politiska beslut som krävs.

Beredning

Bilaga KS  2019 /28 /1, missiv — uppdrag om utredning av investeringar i Varmsätra

skola och Ängshagenskolan

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till fastighetschefen att utreda investeringsbehovet vid Varmsätra skola

för att säkerställa tillgång till ändamålsenligt kök, matsal och idrottslokal,

a_tt utreda investeringsbehovet vid Ängshagenskolan för att säkerställa långsiktig

tillgång till ändamålsenliga lokaler, samt

a_tt presentera resultatet av dessa utredningar vid kommunstyrelsens sammanträde

i september  2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till fastighetschefen att utreda investeringsbehovet vid Varmsätra skola

för att säkerställa tillgång till ändamålsenligt kök, matsal och idrottslokal,

a_tt utreda investeringsbehovet vid Ängshagenskolan för att säkerställa långsiktig

tillgång till ändamålsenliga lokaler, samt

a_tt presentera resultatet av dessa utredningar vid kommunstyrelsens sammanträde

i september  2019.

Utdrag

Fastighetschef Åsa Eriksson

Utdragsbestyrkande

l
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Dnr  2019/333

Ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för Sala-Heby
Energi AB

INLEDNING

Under  2018  genomfördes ett arbete i syfte att se över hur kommunen arbetar med
bolagsstyrning, bland annat under ledning av  PWC.

I och med att en ny politisk organisation beslöts av kommunfullmäktige i maj 2018,

har det också blivit nödvändigt att revidera det konsortialavtal som finns mellan
Sala och Heby kommuner med anledning av det delade ägarskapet av Sala-Heby

Energi AB.

Beredning

Bilaga KS 2019/29/1, missiv  — ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för

Sala-Heby Energi AB

Bilaga KS 2019/29/2, konsortialavtal mellan Sala kommun och Heby kommun, ut-

gåva  3

Bilaga KS 2019/29/3, bolagsordning Sala-Heby Energi AB

Bilaga KS 2019/29/4, bolagsordning Heby-Salas Bioenergiutvecklings AB

Bilaga KS 2019/29/5, bolagsordning Sala-Heby Energi Elnät AB

Bilaga KS  2019  /  29  /  6, ägardirektiv och verksamhet

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta ägardirektiv för Sala-Heby Energi AB, i enlighet med Bilaga KS 2019/29/6,

a_tt anta bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, Heby-Salas Bioenergiutvecklings AB

och Sala-Heby Energi Elnät AB, i enlighet med Bilagor KS 2019/29/3-5,

att anta konsortialavtal mellan Sala och Heby kommuner i enlighet med Bilaga KS
2019/29/2, samt

a_tt kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo bemyndigas att för Sala kom-

muns räkning underteckna konsortialavtalet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta ägardirektiv för Sala-Heby Energi AB, i enlighet med Bilaga KS 2019/29/6,

a_tt anta bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, Heby-Salas Bioenergiutvecklings AB

och Sala-Heby Energi Elnät AB, i enlighet med Bilagor KS 2019/29/3-5,
att anta konsortialavtal mellan Sala och Heby kommuner i enlighet med Bilaga KS

2019/29/2, samt

a_tt kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo bemyndigas att för Sala kom-

muns räkning underteckna konsortialavtalet.

Utdrag

kommunfullmäktige

% Utdragsbestyrkande
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2019-03-07

Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Ordföranden  anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 13 februari och 27 febru-

ari  2019  fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade

delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS  2019/26/1.

Utdragsbestyrkande
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Kom mu nstyrelsen 2019—03-07

Ärende: Förslag från Socialdemokraterna, Ekonomisk handlingsplan för att få kommunens ekonomi i

balans

Extra ärende.

Reservation

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande.

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande som avslogs av kommunstyrelsens majoritet.

Kommunen befinner sig i  en mycket allvarlig ekonomisk kris. Den styrande minoriteten har hittills

visat bristande intresse att på allvar vidta åtgärder för att få kommunens ekonomi i balans. Vårt
förslag till ekonomisk handlingsplan hade snabbt kunnat få effekt och de omfattande nedskärningar  '

som skadar kommunens varumärke hade kunnat undvikas.

De åtgärder som det politiska minoritetsstyret föreslår, bland annat diskussioner i den

parlamentariska kommittén, kommer att fördröja kraftfulla åtgärder för att åtgärda den ekonomiska

obalansen. 2019 kommer återigen bli ett tungt är ekonomiskt för kommunen.

Ulrika Spårebo Glenn Andersson Camilla Runerås Viktor Kärvinge

 


