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Ekonomisk kontroll- och åtgärdsplan

Ledningsutskottet  beslutade  den 23 oktober 2018att en ekonomisk kontroll- och

åtgärdsplan skulle tas fram, med anledning av den ansträngda ekonomiska

situationen i kommunen och i syfte att säkra den ekonomiska stabiliteten.

Följande punkter föreslås ingå i kontroll- och åtgärdsplanen:

1. Alla nämnder med budgetansvar åläggs att under 2019 hålla sin budget.

Respektive kontorschef har ansvaret för att vidta de löpande åtgärder som

är nödvändiga för att budget hålls inom beslutade ramar. En redogörelse för

det ekonomiska läget lämnas varje månad av respektive kontorschef till

kommunstyrelsens ledningsutskott.

2. Anställnings-, inköps- och konsultstopp råder tills vidare i enlighet med

kommunstyrelsens beslut den 18 oktober 2018 (KS 2018:115).

Alla avsteg från anställnings-, inköps- och konsultstoppet ska beslutas av

kommunchefen, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.

3. Stopp för planeringsdagar med övernattning. Undantag ges endast av

kommunchefen.

4. Principiellt stopp för utlandsresor. Undantag ges endast av

kommunstyrelsens ordförande.

5. En översyn ska genomföras av kommunstyrelsens förvaltnings organisation,

med särskilt fokus på att säkerställa att de centrala stödfunktioner (särskilt

ekonomi och personal) som bedrivs ger övriga delar av förvaltningen det

stöd som behövs för att effektivt kunna bedriva sin verksamhet.

6. En översyn av samtliga kommunens licensavtal avseende programvaror ska

genomföras, i syfte att säkerställa att ingen betalning sker för licenser som ej

nyttjas. En redovisning av denna översyn ska ske senast vid

ledningsutskottets sammanträde den 27 februari 2019.

7. En översyn av Samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska ske, i syfte att ge

svar på vilka verksamheter som eventuellt kan effektiviseras genom

konkurrensutsättning. En redovisning av denna översyn ska ske vid

ledningsutskottets sammanträde den 27 februari 2019.

8. Samtliga nämnder ska, senast vid ledningsutskottets sammanträde den 20

mars 2019, presentera sina verksamhetsplaner för 2019 för

ledningsutskottet.
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Den ovan beskrivna åtgärdsplanen skall gälla fram till  2019-06-30, och kan komma

att förlängas.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag att ledningsutskottet föreslår

kommunstyrelsen besluta

-Att anta den föreslagna kontroll- och åtgärdsplanen

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande


