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Dnr 2017 /116

Omfördelning av ram

INLEDNING
För att öka kvalitén gällande ekonomin mot gymnasieskolan föreslås att en förstärk-
ning med ytterligare en ekonom görs.

Beredning
BilagaKS2017/40/1, missiv
Bilaga KS2017/40/2, protokollsutdrag Skolnämnd, 2017-01-25 § 4

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

m omfördela 610 000 kr från skolnämndens ram till kommunstyrelsen, gällande
finansiering av en verksamhetsnära ekonom mot gymnasieskolan.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

g omfördela 610 000 kr från skolnämnclens ram till kommunstyrelsen, gällande
finansiering av en verksamhetsnära ekonom mot gymnasieskolan.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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BARNOCHUTBILDNING

Skolnämnden

NIISSIV

Omfördelning av ram

INLEDNING

För att öka kvalitén gällande ekonomin mot gymnasieskolan försläs att en

förstärkning med ytterligare en ekonom görs. Då Sala kommun har ett centraliserat

ekonomikontor anställs ekonomer/controllers av ekonomikontoret. En

omfördelning i ramen behöver därför göras från Barn och Utbildning till

ekonomikontoret.

Ärendet

Att föreslå kommunfullmäktige att omfördela ram från Barn och Utbildning till

ekonomikontoret.

Konsekvenser för landsbygden

Beslutet bedöms inte ha nägra särskilda konsekvenser för landsbygden.

Ekonomiska konsekvenser

Barn och Utbildning kommer att lämna i från sig resurser, i gengäld skapas bättre

förutsättningar gällande det ekonomiska arbetet och utrymme på andra tjänster

frigörs.

Barnkonsekvensanalys

Ej tillämpligti detta beslut.

FÖRSLAGTILLBESLUT

Skolnämnden föreslås besluta

a_tt hos kommunfullmäktige hemställa om en omfördelning av ram med 610 000

kronor från Barn och Utbildning till ekonomikontoret, gällande finansiering av en

verksamhetsnära ekonom mot gymnasieskolan.
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Bilaga KS 2017/43/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”HJ
SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2017-D1-25

Dnr 2017/116

Omfördelningavram

INLEDNING
Förattökakvaliténgällandeekonominmotgymnasieskolanförsläsatten
förstärkningmedytterligareenekonomgörs.DåSalakommunharettcentraliserat
ekonomikontoranställsekonomer/controllersavekonomikontoret.En
omfördelningi ramenbehöverdärförgörasfrånBarnochUtbildningtill
ekonomikontoret.

Beredning
Missivper den2017-01-18
DanielAhlin,ekonom,föredrar ärendet.

Yrkanden
PeterMolin [lvl]yrkar att skolnämndenbeslutar
an;hoskommunfullmäktigehemställaom en omfördelningavram med610 000
kronor från BarnochUtbildningtill ekonomikontoret,gällandefinansieringaven
verksamhetsnäraekonommot gymnasieskolan.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

nu hoskommunfullmäktigehemstäiiaom enomfördelningav ram med 610 000
kronor från BarnochUtbildningtill ekonomikontoret,gällandefinansieringaven
verksamhetsnäraekonommot gymnasieskolan.

Utdrag
Kommunfullmäktige

Utdragsbestwkande
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