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§ 349
Omdisponering av kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda behov 2014
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullinäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige omdisponerar 1 000 000 kronor från kommunfullmäktiges
anslag 2014 för oförutsedda behov till kommunledningskontorets verksamheter
för politisk ledning.
Beskrivning av ärendet

För 2013 tillfördes kommunledningskomorets verksamheter för politisk ledning
1 200 000 kronor i tilläggsanslag för att täcka förtroendemannakostnader då det
visat sig att budgeten för sammanträdesarvoden och övriga förtroendemannaomkostnader var kraftigt underbudgeterad. Av de 1 200 000 kronor
fördelades 800 000 kronor till kommunfullmäktige och 400 000 kronor till
kommunstyrelsen. Trots tilläggsanslaget på 1 200 000 kronor visade
verksamheterna för politisk ledning ett underskott på totalt 485 000 kronor för
2013.

För 2014 är budgetsituationen densamma för kommunledningskomorets
verksamheter för politisk ledning och prognosen pekar på ett kraftigt underskott.
För att skapa en budget i balans föreslås en omdisponering av
kommunfullinäktiges anslag för oförutsedda behov till kommunledningskontorets
verksamheter för politisk ledning.
På finansförvaltningen för 2014 finns det ett anslag på totalt 10 000 000 kronor
för oförutsedda behov, varav 9 000 000 kronor avser kommunstyrelsens anslag
och 1 000 000 kronor avser kommunfullinäktiges anslag.

Sänt till:
Ekonomiavdelning
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering
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§ 350
Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens
verksamhet
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föres lå kommunstyrelsen följande
beslut:
1. Kommunstyrelsen önskar ta del av barn- och utbildningsnämndens

yttrande kring den genomlysning som är genomförd.
2. Kommunstyrelsen vill ha nämndens svar senast den 2 maj 2014.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt, § 223/ 2012, att genomföra en
genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet avseende ekonomi
och måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen önskar ta del av nämndens yttrande kring den genomlysning
som är genomförd. I yttrandet bör bland annat följande frågeställningar besvaras:
•

Hur säkerställer nämnden ämnes behörigheten hos pedagoger och
tillgången till en samlad elevhälsa i kommunens grundskolor?

•

Hur arbetar nämnden för att öka måluppfyllelsen och lilwärdigheten?

•

Hur kommer nämnden att förändra och utveckla sin resursfördelning?

• Vilka åtgärder planerar nämnden att genomföra för att stärka
ekonomistyrningen av gymnasieverksamheten?

Sänt till:
BUN
Ekonomiavdelning
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering

Utdraget bestyrkes
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