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§ 50

Internbudget 2009 för kommunledningskontoret
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Upprättad internbudget 2009 för kommunledningskontoret godkänns.
Kommunledningskontoret tillförs 250 000 kronor för drift av Trädhuset 2009 (verksamhet 431) samt 350 000 kronor överförs till kommunstyrelsens konto (verksamhet
003). Det ökade anslaget på 600 000 kronor finansieras 2009 genom omdisponering
från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Chefen för kommunikations- och marknadsstaben får i uppdrag att utreda alternativa
former för att driva Trädhuset från och med 2010-01-01.
Ovanstående belopp fås tas upp till ny prövning i 2010 års budgetberedning.
Kommunchefen får i uppdrag med ekonomichefen som ersättare, att göra erfoderliga
omföringar med anledning av ovanstående.
Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen och ekonomistaben har upprättat internbudget för 2009 avseende
det nya kommunledningskontoret.
Avdelningschefen för kansli- och juridikavdelningen anhåller om 350 000 kronor extra
till kommunstyrelsens konto för att klara de ökade kostnaderna avseende de förtroendevalda.
Stabschefen för kommunikations- och marknadsstaben anhåller om 250 000 kronor för
att täcka det förväntade underskottet 2009 avseende Trädhuset.
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