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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 139 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 128 att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ska tas fram. Dessa riktlinjer är också ett krav för att få hantera den tidigare 
beslutade resultatutjämningsreserven. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 21 oktober 2014 
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning 16 oktober 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 140 
 
Budget 2015 och ELP 2016-2017 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Budget för 2015 och ELP för 2016-2017 godkänns. 
 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen den 6 november 2014 ta fram 

kompletterande beslutspunkt i ärendet om Närsjukvårdsavdelningen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Under våren 2014 antogs en ny budgetprocess med nya riktlinjer för budgetarbetet. I denna 
process ska kommunfullmäktige i juni anta budget för nästkommande år samt ekonomisk 
långtidsplan (ELP) för år två och tre. I budgeten ska fördelning av budgetramar och 
investeringsramar för nämnder samt fullmäktigemål och finansiella mål ingå.  
 
I årets process för budget 2015-2017 gjordes ett avsteg från processen utifrån att den lokala 
utvecklingsstrategin (Ljus), vilken styr fullmäktigemålen, inte var antagen i juni. Inte heller 
fanns framtagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vilka styr de finansiella målen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets skrivelse 21 oktober 2014 
Förslag till budgetdokument 16 oktober 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Claes Rydberg  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0262/11 
 
§ 141 
 
Information om läget beträffande konstgräshall 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar om läget när det gäller konstgräshall. Gata- och 
parkchef Emma Nordebo Snygg har utsetts till projektledare och hon har träffat 
fotbollsföreningen och diskuterat placering av hallen. Tre alternativ diskuterades och man 
kom fram till att hallen bör ligga på Brända tomten. 
 
Kommunen ska fylla ut marken, lägga dränering och även dra fram vatten och avlopp till 
eventuella omklädningsrum. Dessa behöver dock inte byggas med en gång.  
 
Myndighetsnämnden kan förhoppningsvis redan på torsdag (den 23 oktober) fatta beslut om 
placeringen av bygglovet. Kommunstyrelsen borde sedan den 30 oktober fatta beslut om att 
tillåta föreningen att bygga på kommunens mark. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0369/14 
 
§ 142 
 
Information om öppet brev från SSR, Ledarna, Vision och Kommunal 
gällande hanteringen av chefen för omsorgsförvaltningen 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ett öppet brev har inkommit från SSR, Ledarna, Vision och Kommunal där man protesterar 
mot det sätt som förvaltningschefen på omsorgsförvaltningen fått avsluta sin tjänst. De 
fackliga organisationerna är rädda för att turerna kring socialchefstjänsten ska sätta nivån för 
hur personal i fortsättningen kan förvänta sig att bli behandlad och vill reda ut om personal i 
fortsättningen utan oro ska kunna uttala sig offentligt om sådant som rör det egna arbetet (om 
det inte skyddas på grund av sekretessregler)  
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar om att han tagit upp frågan på den centrala 
samverkansgruppen under eftermiddagen. Han säger också att förvaltningschefen vid minst 
tre tillfällen signalerat att hon vill kliva av sin tjänst.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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