MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-30

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Bolmen, Kommunhuset kl. 13:00-14:45

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Gunilla Abrahamsson (tf barn- och ungdomschef)
Erik Wikström (sekreterare)

Utses att justera

Per-Yngve Bengtsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2021-11-30

Protokollet omfattar

§77

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Erik Wikström

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Per-Yngve Bengtsson (S)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
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Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
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Underskrift

2021-11-30

Datum för anslags
nedtagande

2021-12-22
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.................................................
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Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
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REP Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 - Detaljbudget 2022
(2021 BUN0003)
Beslut
Arbetsutskottets beslut
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att till nämnden förtydliga fördelningen av de 3 600
tkr kopplat till volymjusteringarna.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av och beslutar om Steg 1 Detaljbudget 2022- 2025.
Beskrivning av ärendet
Fördelning av Detaljbudget 2022 per verksamhet samt plan för 2023-2025 gällande barn- och
ungdomsnämnden.
Förslaget i detta dokument visar hur barn- och ungdomskontoret valt att fördela den ram (REP
2022) som fullmäktige beslutade i november 2021. Fördelningen av budgeten per verksamhet
är preliminär eftersom detaljbudgetarbetet per rektorsområde inte är klart.
Nytt detaljbudgetförslag efter eventuella ramjusteringar i steg 2 (KF 2022-02-17) och ifall
nämnden behöver upprätta handlingsplaner kommer redovisas till barn- och
ungdomsnämnden i det slutgiltiga förslaget 2022.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse- Detaljbudget 2022-2025 BUN
 REP 2022-2025 BUN - Detaljbudget 2022 Steg 1
Yrkanden
Maria Hedin (S) yrkar att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att till nämnden förtydliga
fördelningen av de 3 600 tkr kopplat till volymjusteringarna.
Paragrafen är justerad
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