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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2018-08-14

Anders Wigelsbo (C)

Peter Molin (M)

Hanna Westman  (SBÄ)
Ulrika  Spårebo (S) §  173

Per-Olov Rapp (S)

Bo Kihlström (S) ersätter Ulrika Spårebo  §  177-178

Carola Gunnarsson (C)

Michel  P B  Johansson (M)

Magnus Edman (SD)

Camilla Runerås (S) §  173

Lars Alderfors  (L)

Sickan Palm  (KD)

Maria Arvidsson (V)

Marie Berglind  (FI)

]uneAnn Wincent, barn-och utbildningschef

Per Ström, Vård-och omsorgschef

Roger Nilsson, kultur-och fritidschef

Stefan Jacobsen, personalchef

Mats Hedman, näringslivschef

Tommy Jansson, räddningschef

Henric Sjöblom, biträdande barn-och utbildningschef

Kent Karlsson, enhetschef samhällsbyggnadskontoret

Inger Lindström, controller

Niclas Karlsson, verksamhetscontroller

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Mathias Goldkuhl, verksamhetscontroller

Malin Boman, ekonom

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

l
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Utdrags bestyrka nde
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8)

. SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-08-14

Dnr2018/1025

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

lans

INLEDNING
Med anledning av det ekonomiska läget har kommunchefen, kommunstyrelsen, Skol-

nämnden samt vård-och omsorgsnämnden  fått  i uppdrag på kommunstyrelsens led-

ningsutskott den 26 juni  2018, § 163, att redovisa vidtagna och planerade åtgärder för

att få budgeten i balans.

Beredning

Kommunchef jenny Nolhage, vård-och omsorgschef Per Ström, barn-och utbildnings-

chef ]uneAnn Wincent samt kultur-och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med ledningsutskottet, till

dess annat beslutas, återkomma med redovisning av vidtagna åtgärder för att få den

kommunala ekonomin i balans samt Vilka åtgärder som avses vidtas,

ag uppdra till kommunchefen att vid ledningsutskottets sammanträde den 28 augusti !

2018  presentera en plan för att presentera möjligheter och utmaningar vid varje kon-

tor under Kommunstyrelsen, och därmed ge Kommunstyrelsen underlag för beslut,

samt

att uppmana samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att få

den kommunala budgeten i balans.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att vid varje sammanträde med ledningsutskottet, till

dess annat beslutas, återkomma med redovisning av vidtagna åtgärder för att få den

kommunala ekonomin i balans samt vilka åtgärder som avses vidtas,

ag uppdra till kommunchefen att vid ledningsutskottets sammanträde den 28 augusti

2018  presentera en plan för att presentera möjligheter och utmaningar vid varje kon-

tor under Kommunstyrelsen, och därmed ge Kommunstyrelsen underlag för beslut,

samt

a_tt uppmana samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att få

den kommunala budgeten i balans.

Utdrag

kommunchefen

nämnder &_
‘i

Justerandes  sign  W Utdragsbestyrkande
l—L;

 



 

§  177

Justerandes  sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5  (8)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-08-14

Dnr2018/1099

Översyn av riktlinjer för färdtjänst

INLEDNING

Färdtjänstlagen reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Kollektivtrafikmyndig-

heten i Västerås, Region Västmanland, handlägger ansökan om färdtjänst och riks-

färdtjänst. Sala kommun är dock ansvarig taxa och riktlinjer för färdtjänst och riks-

färdtjänst. Nu gällande riktlinjer för färdtjänst har konstaterats medföra oväntade ne-

gativa effekter varför en översyn behöver genomföras.

Beredning

Bilaga KS  2018/147/1, missiv

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av färdtjänstriktlinjerna, med

hänsyn taget till konstaterade negativa effekter av nuvarande riktlinjer för den en-

skilde  medborgare, samt '

a_tt  nytt förslag till riktlinjer ska presenteras i så god tid att de kan beslutas att gälla

fr o m den  1  januari 2019.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av färdtjänstriktlinjerna, med

hänsyn taget till konstaterade negativa effekter av nuvarande riktlinjer för den en—

skilde medborgare, samt

a_tt nytt förslag till riktlinjer ska presenteras i så god tid att de kan beslutas att gälla

fr o m den 1 januari 2019.

Utdrag

kommunchefen

Utdragsbestyrkande'

dll/
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SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOM  M  UN Sammanträdesdatum

2018—08-14

§  178 Information

INLEDNING

Justerandes  sign

Anders Wigelsbo (C) informerar om beslutet att införa bevattningsförbud i Sala kom-

mun från den 13 juli  2018.  Som grund för beslutet ligger Sveriges geologiska under-

sökning, SGU:s prognos om att det kan bli problem med tillgång på dricksvattnet om

inga åtgärder sätts in. Då det nu regnat samt att temperaturen sjunkit är avsikten att

häva bevattningsförbudet under denna vecka.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

CW
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8)

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMM  UN Sammanträdesdatum

2018—08-14

§ 179 Övrig fråga

INLEDNING

Justerandes sign

Per-Olov Rapp (S) ställer en fråga avseende avtalet mellan Sala kommun och Sala

missionsförsamling angående den nya konsertlokalen. Per-Olov Rapp vill få svar på

om Sala kommun har haft några investeringskostnader för den nya konsertlokalen.

Kommunstyrelsens tidigare ordförande, Carola Gunnarsson (C) besvarar frågan då

hon varit involverad i förhandlingarna. Carola Gunnarson informerar att det inte är
några investeringskostnader för kommunen. Ett standardiserat hyresavtal är upprät-

tat mellan parterna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

Otl/



SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL

SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-08-14

§  180 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2018  /  148 /1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna

Justerandes sign  W Utdragsbestyrkande
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