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Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en uppföljning av verkställighet av 
budgetbeslut 2013-2014 daterad den 2 september 2015. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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2015-09-02 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2014 

Ärendebeskrivning 
Bilagt de1ma skrivelse finns en redovisning av budgetbeslut per den 2 september 2015 samt en 
uppföljning gällande handläggningen av desamma. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Anders Andersson 
Kanslichef 
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Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2014 
Rapport per den 2 september 2015 

Allmänna utskottet 

Beslut Ansvarig 
Besparing 

Uppnådd 
Gjord åtgärd/aktuellt läge 

§ Beslut i tkr enl Avvikelse om besparing ej 
datum tjänsteman 

beslut 
besparing 

uppnåtts. 
Utreda behovet av ekonomiska 

2013-11-21 80 resurser inom det ekonomiska Kommunchef 
ansvarsområdet kostchef. 

Muntlig redovisning 
Utreda möjligheterna till att erbjuda genomförd i allmänna 

2013-11-21 80 samtliga anställda i kommunen som Personalchef utskottet den 11 februari 
så önskar heltidstjänst. 2015. Skriftlig redovisning 

kommer inom det närmaste. 
Ta fram ett ekonomiskt fördelaktigt 

Förslaget skall tas fram under 2013-1 1-21 80 förslag om iordningställande av Kommunchef 
kiosk på Olovsvallen. 2015. 

Utreda alternativa driftform.er för 
2013-11-21 80 idrottsplatserna Tallheden och Kommunchefen Utredning inledd. 

Bergslagsvallen. 

2013-11-21 80 
Utarbeta förslag till reglemente för Kommunchefen 
kommunal vägfond. 

Status 

Verkställt 

Ej verkställt 

Verkställt 

Ej verkställt 

Verkställt 



Beslut Ansvarig 
Besparing 

Uppnådd 
Gjord åtgärd/aktuellt läge 

Status 
datum 

§ Beslut 
tjänsteman 

i tkr enl 
besparing 

Avvikelse om besparing ej 
beslut uppnåtts. 

Utreda möjligheterna till Försökssändning 

2014-12-11 86 
bildsändningar av 

Kanslichef 
genomfördes vid 

Ej verkställt 
kommunfullmäktigesammanträden kommunfullmäktige den 0 
och övriga evenemang via webb juni 2015.-. 

2014-12-11 86 
Utreda kommunens 

Kommunchef Verkställt vaktmästarorganisation 

2014-12-11 86 
Utarbeta modell för fördelning av 

Kommunchef Verkställt ersättningar från Mi!!rationsverket 
Summering 



Bild . tskottet ---------..... -------- -- --

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 beräknas slutföras under n Ej verkställt 
om en gemensam enhet 2015. 
Redovisning av eventuella krav 
inom grundskolan för Utredningen inledd och 

2014-12-11 86 
vårdnadstagare att tillhandahålla Bildningschef beräknas slut!oras under våren Verkställt 
medel i samband med 
undervisningen vilka medför 

2015. 

kostnader för vårdnadshavaren. 
Summering 


