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Uppföljningsrapport april 2015
Nämnderna ska lämna två uppföljningsrapporter under 2015. Rapporten inleds med en
sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun. Sedan
följer en kort sammanfattning per nämnd.
Verksamheten följs upp på de övergripande mål som fullmäktige angivit i verksamhetsplan
2015. Särskilt fokusområde i denna rapport är ekologisk hållbarhet.
Ekonomin redovisas med ekonomiskt utfall till och med april månad och en prognos för årets
utfall.
Slutligen lämnas en rapport kring hur personalnyckeltalen utvecklats till och med mars 2015.
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Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport
april 2015.
Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att till
kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa åtgärder som ska genomföras, så att verksamheten
ryms inom nämndens ekonomiska ramar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppmärksammar samhällsbyggnadsnämnden på att
verksamheten ska rymmas inom nämndens ekonmiska ramar då inga tilläggsanslag finns att
bevilja
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport
april 2015.
Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att till
kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa åtgärder som ska genomföras, så att verksamheten
ryms inom nämndens ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsen uppmärksammar samhällsbyggnadsnämnden på att verksamheten ska
rymmas inom nämndens ekonomiska ramar då inga tilläggsanslag finns att bevilja.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

