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Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sm:a Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar 
delårsrapport per den 30 juni 2015 för Ljusnarsbergs kommun. 
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Resultaträkningen för delåret visar på ett överskott med 1 549 000 kronor vilket är 
ett resultat som är ett underskott gentemot budget med 7 212 000 kronor. Prognosen 
för helåret 2015 visar på ett överskott med 7 108 000 kronor vilket är ett underskott 
mot budget med 1 653 000 kronor. 

Verksamheterna uppvisar följande prognos för helåret 2015 gentemot budget: 

Gemensam administration 
Kostverksamhet 
Politisk verksamhet 
Överförmyndarverksamhet 
Infrastruktur, skydd med mera 
Fritid och kultur 
Pedagogisk. verksamhet 
Vård och omsorg 
Flyktingmottagande 
Arbetsmarkandsåtgärder 
Affärsverksamhet 
Summa 

Förslag 

Tkr 
7 716 

- 1 170 
"65 

- 160 
- 687 

73 
- 496 

- 7 864 
-2 322 
- 1 035 

386 
- 5 494 

Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår i skrivelse 
daterad den 2 september 2015 kommunstyrelsen besluta att 

• omedelbart införa inköpsstopp från och med protokollets justering till och med 
den 31 december 2015 vad gäller följande kostnadsslag: 40 inköp av 
anläggningstillgångar, 41 inköp av anläggnings- och underhållsmaterial, 
641 förbrukningsinventarier, 643 böcker, tidningar, facklitteratur, 
646 förbrukningsmaterial, 649-655 övrigt förbrukningsmaterial med mera, 
710-723 representation och annonser med mera, 7 45 konsulttjänster, 
74740 friskvårdsaktiviteter, 74745 fritidsaktiviteter, 74996 diverse övriga 
tjänster, 74950 ersättningar föreläsare, orkester och 75 tillfälligt inhyrd 
personal. Avsteg från inköpsstoppet kan medges med anledning av exempelvis 
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bindande avtal. Ansökan om avsteg från inköpsstoppet prövas av ekonomichef 
Sara Jonsson. 

• omedelbart införa anställningsstopp från och med protokollets justering till och 
med den 31 december 2015. Anställningsstoppet avser samtliga anställningar 
och avsteg medges endast efter prövning från allmänna utskottet. Vikarier 
uppgående till mellan 14 dagar och tre månader prövas av kommunchef, 
ekonomichef, kanslichef, personalchef, kostchef, fastighetschef, bildningschef 
och socialchef inom respektive tjänstemans ansvarsområde med 
anmälningsplikt till allmänna utskottet och timvikariat prövas av 
personalansvarig enhetschef eller motsvarande med utgångspunkten att 
timvikarier skall nyttjas med största möjliga restriktivitet. 

• uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer säkerställa att personalbemanningen 
inom kommunens verksamheter överensstämmer med beslutad Övergripande 
strategier och budget 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015). I de fall mer 
personal finns anställd än vad ÖSB 2015 medger, skall kommunchef 
Bo Wallströmer säkerställa att rättelse genomförs. 

• i samband med redovisning av rapporter till kommunstyrelsen över 
kommunens ekonomiska utveckling, skall uppföljning ske av inköps- och 
anställningsstoppets effekter. 

• uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer att i övrigt vidta de åtgärder som anses 
krävas för att uppnå i ÖSB 2015 angivet resultatmål. 

• uppdra åt kommunchef Bo W allström er åtenapportera vidtagna åtgärder med 
anledning av detta beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 
23 september 2015. 

• samtliga i kommunen med ekonomiskt ansvarsområde skall iaktta mycket stark 
restriktivitet beträffande kostnader inom kommunens verksamheter. 

• att samtliga chefer med personalansvar skall informera samtlig personal om 
kommunstyrelsens beslut ovan. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna föreliggande 
förslag till delårsrapport per den 30 juni 2015 för Ljusnarsbergs kommun. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande förslag till 
delårsrapport per den 30 juni 2015 för Ljusnarsbergs kommun. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Kanslichef Anders Andersson 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg 
Vikarierande kostchefDaniel Chu 
Fastighetschef Jessica Eriksson 
Bildningschef Anders Nordlund 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 
Biträdande enhetschef Mia Lejonqvist 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 
Enhetschef Karin Jansson 
Enhetchef Margareta Ernnegard 
Enhetschef Lillemor Ardesjö 
Enhetschef Lena Sköld 
Enhetschef Yvonne Andersson 
Enhetschef/medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 
Enhetschef/medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson 
Rektor Claudia Holm 

·Förskolechef Karin Alste1mark 
Enhetschef/rektor Kent Liljendahl 
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