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Redovisning och uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2015 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning och uppföljning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2015 per den 
26 september 2016 i form av ett arbetsmaterial. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
20 oktober 2016 till redovisning och uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2015 per den 26 september 2016. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2015 
Rapport per den 26 september 2016 

Allmänna utskottet 
Beslut 

Besparing 
Uppnådd 

Gjord åtgärd/aktuellt läge 

datum 
§ Beslut Ansvarig tjänsteman i tkr enl 

besparing 
Avvikelse om besparing ej 

beslut uppnåtts. 
Utreda alternativa driftformer för 

2013-11-21 80 idrottsplatserna Tallheden och Kommunchefen 
Bergs lagsvallen. 
Utreda möjligheterna till Försökssändning 

2014-12-11 86 bildsändningar av 
Kanslichef 

genomfördes vid 
kommunfullmäktigesammanträden kommunfullmäktige den 
och övriga evenemang via webb 10 iuni 2015. 
Kartlägga hur grundskolans 
investeringsbudget avseende IT-
utrustning har utnyttjats de två 

2015-12-09 114 senaste åren samt vilka Näringslivsutvecklare Kartläggning inledd. 
utbildningsinsatser som har 
erbjudits personalen samt om 
kompetensen är tillfredställande 
Utreda konsekvenserna av 

2015-12-09 114 
övertagande av 

Kommunchef Utredning inledd. 
lokalvårdsverksamheten från 
Bergslagens kommunalteknik 
Genomlysa förskolans och 

2015-12-09 114 
grundskolans ekonomi utifrån Ekonomichef Genomlysning inledd. 
tidigare budgetbeslut och 
resursfördelningsmodell 

Status 

Verkställt 

Ej verkställt 

Ej verkställt 

Ej verkställt 

Ej verkställt 



Beslut 
Besparing 

Uppnådd 
Gjord åtgärd/aktuellt läge Status 

datum 
§ Beslut Ansvarig tjänsteman i tkr enl besparing 

Avvikelse om besparing ej 
beslut uppnåtts. 

Genomlysa individ- och 
familjeomsorgens organisation Utredning redovisad för 
och verksamhet med syfte att kommunstyrelsen den 

2015-12-09 114 säkerställa långsiktig Kommunchef 21 september 2016 § 219 Verkställt 
kostnadseffektivitet och kvalitet och hänskjuten till 
inbegripet kompetensbehov och budgetberedningen. 
att statliga bidrag rekvireras 
Utreda förutsättningarna och 

2015-12-09 114 
konsekvenserna av ett 

Kommunchef Utredning inledd. Ej verkställt 
medlemskap i Sydnärkes taxe-
och avgiftsnämnd 

Summerin2: 



Bildnin2:s- och sociala utskottet . 

Beslut Ansvarig 
Besparing i Uppnådd Gjord åtgärd/aktuellt läge Status 

§ Beslut tkr enl besparing Avvikelse om besparing ej 
datum tjänsteman 

beslut uppnåtts. 
Utreda det fortsatta lokalbehovet 

Utredningen inledd och 2014-12-11 86 gällande grundskolan med målet Bildningschef Ej verkställt 
om en gemensam enhet beräknas slutföras under 2016. 

2015-12-09 114 
Utreda möj ligheterna till 

B ildningschef Verkställt 
sommarlovsstöd i grundskolan 
Utreda och bevaka behovet av att 

2015-12-09 114 söka olika stashidrag inom Bildningschef Verkställt 
skolans område 

2015-12-09 114 
Utvärdera resultatet av inrättande 

Bildningschef Utvärdering inledd. Ej verkställt 
av Kulturskola i kommunen. 

Summering 



Sociala utskottet 
Beslut Ansvarig Besparing i 

Uppnådd 
Gjord åtgärd/aktuellt läge 

Status § Beslut tkr enl Avvikelse om besparing ej datum tjänsteman beslut besparing uppnåtts. 
Utvärdera kommunens behov av 
att söka de särskilt riktade 

2015-12-09 114 statsbidragen för att stärka och Socialchef Utvärdering inledd. Ej verkställt 
utveckla den sociala barn- och 
ungdomsvården 
Utvärdera beslutet om att säga 

2015-12-09 114 upp avtalen med Samhall om köp 
Socialchef Utvärdering inledd. Ej verkställt av tvättjänster samt leverans av 

matlådor. 
Summering 


