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§6

FÖRDELNING AV DEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSATTA
OMSTRUKTURERINGSFONDENPÅ 11 MNKR
Dnr: LKS 13-164-042

Kommunfullmäktigebeslutade i budget för år 2013 b1.a. att ll miljonerkronor avsätts i
en kommungemensam omstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens 33
punkter samt ev. volymökxiingari lagstadgad verksamhet.

När kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 14 augusti 2013 behandlade
ekonomienhetens budgetuppföljning per 3l maj 2013 beslutadestyrelsen att ge
ekonomienheten i uppdrag att tillekonomiutskottetssammanträdeden 21 augusti och
för beslutvid kommunstyrelsenssammanträdeden 4 septemberkomma med förslag
på fördelning av de 11 miljonerkommunfullmäktigehar beslutatom.

Vid ekonomienhetensammanträde2013-08-22 redovisade ekonomienhetenmuntligt
sin syn på uppdraget. Ekonomiutskottetbeslutadeatt ekonomienhetenskulle fullfölja
kommunstyrelsensbeslutoch utarbeta ett förslag på fördelning av medel ur den
gemensamma omstruktureringsfondentillkommunstyrelsenssammanträdeden 4
september.

Kommunchefenredovisar ett underlag för fördelningen som har utarbetats i samarbete
med ekonomienheten.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsensprotokoll 2013-08-14, § 108.
Ekonomiutskottetsprotokoll 2013-08-22, § 3.

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutskottetbeslutaratt ekonomienhetenskall utarbeta ett förslag på fördelning
av medel ur den gemensammaomstruktureringsfondentillkommunstyrelsens
sammanträdeden 4 september i enlighet med kommunchefens redovisning samt att
det klart skall framgå, att tillkommandemedel ej skall påverkanämndernas ramar för
år 2014.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten
Kommunchefen

JUSTERING Sign: [i ,a;nr/k
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§ 7

FORMULERING OCH UPPFÖLJNING AVMÄL- OCH KVALiTET
Dnr: LKS

Kommunfullmäktigehar beslutatom mål för 2013. Kommunchefen redovisar förslag
kring uppföljning av målenunder år 2013 samt formulering och uppföljning av mål och
kvalitet för år 2014.

Ekonomiutskottetdiskuterarvilkaområden som är särskiltviktiga att följa upp.

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutskottetvillbetonamåloch nyckeltal kring servicen tillallmänheten, resultat
inom grundskolanoch gymnasieskolan,försörjningsstöd, energiförbrukningsamt
kostnadseffektivitet.

Beslutet skickastill

Kommunchefen

JUSTERING Sign: .åh
»7722
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§ 8

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING2013/2014
Alctualiseras frågan om kostnaden för årets lönerörelse, gjorda prioriteringaroch
avsättning för ökade lönekostnadel' i 2014 års budget.
Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutslcottetbeslutaratt uppdra åt personalenhetenatt redovisa utfallet av årets
lönerörelse när arbetetmed Iönerexrisionenär avslutat.

Beslutet skickastill

Personalenheten

JUSTERING Sign: f*


