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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 mars 2016 § 69 att uppdra åt 
ekonomichef Sara Jonsson upprätta förslag till uppföljning av de extra statsbidragen 
inklusive de extra statsbidragen för utbildningsverksamheten. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 18 april 2016 i 
vilken anges bland annat nedanstående. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 13 att av de 
sammanlagt 39 610 000 kronor i extra statsbidrag, skall 8 907 000 kronor 
likvidmässigt användas för diverse investeringar och budgeteras inom 
investeringsbudgeten. Vidare skall 17 904 000 kronor bokföras på verksarnhetssåret 
2015. Därmed återstår 12 799 000 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta om följande redovisning och budgetering, medförande ombudgetering för år 
2016: 

• 1 496 000 kronor budgeteras på avdelningen vuxenutbildning, integration 
och arbetsmarkans (VUXIAM) och avser studie- och yrkesvägledning, 
integrationskoordinator och rektor kommunal vuxenutbildning. 

• 2 380 000 kronor budgeteras till individ- och familjeomsorgen och 
socialchefens ekonomiska ansvarsområden avseende rekryterings- och 
konsultkostnader samt assistent för handläggningen av ensamkommande 
barn. 

• 950 000 kronor budgeteras inom kommunchefens ekonomiska 
ansvarsområde för utökning av disponibla medel samt aktivitetspeng för 
personal. 

• 26 000 kronor budgeteras för inköp av fyra datorer (pc) till biblioteket på 
bildningschefens ansvar. 

Av återstående 2 947 000 kronor, vilka är extra statsbidrag för 
bildningsverksamhet, har 877 000 kronor nyttjats för uppkomna kapitalkostnader 
hänförliga till beslutade investeringar med anledning av det extra statsbidraget. 
Återstår gör således 2 070 000 kronor. Ekonomichef Sara Jonsson föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att dessa medel bokförs som 
en intäkt under bildningschefens ekonomiska anvarsområde. 

Justerandes sign. Utd<agsbeslyrkande 
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Ovanstående förslag innebär att de extra statsbidragen som kommunfullmäktige 
beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 13, skulle periodiseras på 
verksamhetsår 2016, även budgeteras på samma verksamhetsår. Det föreslagna 
beslutet medför en utökad budgetram för år 2016 samt att uppföljningen av de extra 
statsbidragen sker genom kommunens ordinarie ekonomiska uppföljning. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Redovisning och budgetering av de extra statsbidragen 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2016 § 69 att unde1iecknad skulle upprätta förslag 
till uppföljning av de extra statsbidragen inklusive de extra statsbidragen för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2016 att av de sammanlagt 39 610 tkr ska 8 907 
tkr likvidmässigt användas för diverse investeringar och budgeteras inom 
investeringsbudgeten. Vidare ska 17 904 tkr bokföras på verksamhetsåret 2015. 

Återstår gör då 12 799 tkr. 
Av resterande medel föreslås 1 496 tkr budgeteras på avdelningen för vuxenutbildning, 
integration och arbetsmarknad (VUXIAM) och avser SYV, integrationskoordinator och rektor 
Komvux. 2 3 80 tkr budgeteras på IFO och socialchefens ansvar och avser rekryterings- och 
konsultkostnader samt assistent för handläggningen av ensamkommande barn. 

950 tkr föreslås budgeteras under kommunchefens ansvar och avser utökning av disponibla 
medel samt aktivitetspeng. 

26 tkr budgeteras för inköp av 4 st pc till biblioteket. 

Återstår gör 2 947 tkr. Medlen avser de extra statsbidragen för utbildningsverksamhet. Efter 
reduktion för uppkomna kapitalkostnader hänförliga till investeringar kopplade till bidraget 
föreslås resterande del, 2 070 tkr, bokföras som en intäkt under bildningschefens ansvar. Detta 
är redovisningsmässigt korrekt då de extra statsbidragen för utbildningsverksamhet ska 
klassas som verksamhetsintäkt. 

Föreliggande förslag innebär att de extra statsbidragen som fullmäktige har beslutat om ska 
periodiseras på verksamhetsår 201 6 och därmed är säkra till sin uppkomst, även budgeteras på 
verksamhetsåret. En utökning av budgetramen 201 6 behöver beslutas av kommunfullmäktige. 

'1J .. 
Sara Jonsso0 
Ekonomichef 


