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Sammanträdesdatum

2020-09-09

Dnr 2020/4

Stängda sammanträden för kommunstyrelsen under en tidsperiod

INLEDNING

Med anledning av rådande situation på grund av coronapandemi har

kommunstyrelsens sammanträden varit stängda från och med 15 april 2020 till och
med 31 augusti 2020.

Nu föreslås en förlängning ytterligare en period, från och med 9 september 2020 till
och med 31 december 2020.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

åt med hänvisning till den uppkomna situationen på grund av corona, hålls

kommunstyrelsens sammanträden stängda under perioden 9 september 2020 till

och med 31 december 2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt med hänvisning till den uppkomna situationen på grund av corona, hålls

kommunstyrelsens sammanträden stängda under perioden 9 september 2020 till

och med 31 december 2020.

Utdrag

Kontor

Nämnder

Sala Allehanda

DF, 200916
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—09-09

Dnr  2018/1025

Åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans

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

KommunchefDaniel Holmvin och ekonomicheflnger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll- och

åtgärdsplanen,

a_tt uppdra till 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,

att vidtagna åtgärder i enlighet med den beslutade kontroll— och ätgärdsplanen

redovisas punktvis och i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrelsen,

a_tt uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt

samt föreslå förändringar.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

gm uppdra till kommunchef att fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll- och

åtgärdsplanen,

ag uppdra till 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,

a_tt vidtagna åtgärder i enlighet med den beslutade kontroll— och åtgärdsplanen

redovisas punktvis och i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrelsen,

a_tt uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt

samt föreslå förändringar.

Socialdemokraterna meddelar att man lämnar in protokollsanteckning.
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Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-09

Ärende 5 Åtgärder för att få den kommunala budgeten  i  balans

Protokollsanteckning

På kommunstyrelsens sammanträde  i  maj så antogs socialdemokraternas förslag till ekonomisk

handlingsplan för en budget i balans. En av punkterna i handlingsplanen är att kommunchefen ska

göra en genomlysning av skolnämnden, vård— och omsorgsnämnden och samhäIlsbyggnadskontorets

verksamheter och återkomma med förslag på åtgärder för att både få en ekonomi i balans samt

effektivisera med bibehållen kvalité.

Då en redovisning utifrån det givna uppdraget ännu inte skett utan hänvisning finns till

nyckeltalsjämföresler så borde åtminstone dessa kunna redovisas som ett första steg i uppdraget.

Att alliansen inte prioriterar detta uppdrag står klart och tydligt. Skolan och vård- och omsorg har

tillsammans 80  %  av kommunens budget. Vi socialdemokrater värnar alltid de medborgare som är de

som använder sig av kommunens tjänster utifrån den uppgift kommunen har att leverera bra sen/ice

till medborgarna. Att inte vilja göra en genomlysning och se om avsatta pengar och resurser används

på bästa sätt är inte att prioritera våra barn, unga och äldre.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober så ser vi framemoten redovisning av det uppdrag

som givits när det gäller genomlysning av skolan, vård— och omsorg samt samhällsbyggnadskontoret.
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