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Ekonomisk kontroll- och  åtgärdsplan  gäller från 2019-07-01

1. Respektive kontorschef har ansvaret för att vidta de löpande åtgärder som

är nödvändiga för att budget hålls inom beslutade ramar. Redovisning av

resultat och konsekvenser ska ske månadsvis.

2. Konsultstopp råder. Alla avsteg från konsultstopp ska beslutas av

kommunchefen efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Kostnadseffekt redovisas.

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 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 redovisas vid

ledningsutskottets sammanträde den 19 juni 2017.

6. Förslag på Vidare åtgärder avseende försäljning av kommunala fastigheter

ska tas fram, i enlighet med den översyn som pågår. Redovisning av intäkter

från försäljning redovisas efter genomförda försäljningar.

_ 7. Samtliga kommunens verksamheter ska redovisa till ledningsutskottet hur

—X_ man kommer att använda den digitala tekniken så att den bidrar till

a} effektivisering av såväl verksamheten.

I 8.5 Utvärdera och/eller revidera strategin för bedömningar av

*  metallföroreningar i mark vid exploatering i Sala tätort. Ett förslag baserat

på hur man arbetar med frågan i Falun och andra jämförbara kommuner ska

presenteras för Ledningsutskottet senast vid sammanträdet den 11

september 2019..

9. Stopp för investeringar som ännu inte påbörjats. Beslut krävs inför

utredning samt inför investering. Beslut om start för investering ska fattas

av Ledningsutskottet. j
!

10. Lokal- och matkostnader fastställs i budgetprocessen senast mars innan l

gällande budgetår. ‘

11. En långsiktig underhållsplan tas fram avseende kommunens fastigheter, i :

syfte att bättre kunna förutspå kostnadsvolymer och hyreskonsekvenser. i

12. För att belysa utvecklingsbehov och förändrade arbetssätt görs en *

genomlysning av kommunens organisation och ekonomi med hjälp av SKLs

verktyg Kommunkompassen.
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