
 
§59

f'
f

Juster de ián

l

5 SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 101123
LEDNINGSUTSK01TET

Sammanträdesdatum

2017-02-20

Dnr2017/255- Q»

Utökning av investeringsram för Räddningstjänsten

INLEDNING

Skrivelse har inkommit från Räddningstjänsten med önskemål att utöka investerings-
ram för 2017. Den summa som i den senaste investeringsplanen upptogs för Rädd-
ningstjänstens behov för 2017 var 3 130 000 kr, tillsammans med förslag på nytt an-
slag om 160 000 kr.
i arbetet med budget 2017 blev Räddningstjänstens investeringsbehov, genom ett för-
biseende satt till 300 000 kr, vilket innebär att planerade investeringar inte kan ge-
nomföras. En ytterligare komplicerande faktor är att priset för en tankbil har stigit
med 300 000 kr, varför Räddningstjänstens sammanlagda investeringsbehov för 2017
stiger till 3 500 000 kr.

Beredning
Bilaga KS2017/46/1, skrivelse från Räddningschef Göran Cederholm_

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
m utöka Kommunstyrelsen/ Räddningstjänstens investeringsram för 2017med yt-
terligare 3 200 000 kr till totalt 3 500 000 kr.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att_utöka Kommunstyrelsen/ Räddningstjänstens investeringsram för 2017 med yt-
terligare 3 200 000 kr till totalt 3 500 000 kr.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING
RÄDDNINGSTIÄNSTEN

KS Bilaga 2017/56/1

SALA
KOMMUN

1(1)
2017-02-10
SKRIVELSE

KGmSm/dtlislgräsgdrliálfiaüqgmvinCEDEWMV 9 DIREKT:0224-747061

Ink.2077-02-ja'
Ambnaga

KSLU

investeringsbudget 2017

Bakgrund

Enligt räddningstjänstens fordonsplan är tankbilen i Salaavskriven [efter 20 är) och
skall bytas. Detta har varit upptaget i investeringsplaner sedan 2014.

Ärende

Den summa som i den senaste investeringsplanen upptogs för räddningstjänstens
behov för 2017 var 3 130 tkr, tillsammans med ett förslag på nytt anslag om 160 tkr.

I arbetet med budget 2017 blev räddningstjänstens investeringsbehov satt till 300
tkr, vilket innebär att planerade investeringar inte kan genomföras.

En ytterligare komplicerande faktor är att priset för en tankbil har stigit med 300 kr,
varför räddningstjänstenssammanlagdainvesteringsbehovför 2017 stiger tiil3 500
tkr.

Förslag till beslut

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att Kommunstyrelsen beslutar:

- g utöka räddningstjänstens investeringsram för 2017 med ytterligare
3200 tkr till totalt 3 500 tkr

Göran Cederholm


