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Barn- och ungdomsnämndens ekonomi i balans
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar som i ett steg i sin uppsiktsplikt, att ekonomichefen ska delta på
Barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2019-2020 när prognoser och uppföljning av
handlingsplaner för en ekonomi i balans hanteras.
Beskrivning av ärendet

Barn- och ungdomsnämnden uppvisar i samband med oktoberprognosen en negativ avvikelse
på -27,4 mkr vilket inklusive det tilläggsanslag nämnden erhållit under året innebär en
avvikelse på -43,5 mkr. Barn- och ungdomsnämnden har tagit ett antal beslut för att nämnden
ska komma i balans innan ingången av 2021 dessutom har Kommunstyrelsen beställt en
extern utredning som ska ta fram förslag på åtgärder för att nå ekonomi i balans innan
ingången av 2021 som ska presenteras i januari 2019.
För att Kommunstyrelsen ska kunna följa hur arbetet går med nämndens egna åtgärder
samt de beslutade åtgärder som kommer som ett led av den externa utredningen bör
ekonomichefen delta på Barn- och ungdomsnämndens möten gällande dessa frågor.
Handlingar i ärendet








§326 KSAU Barn- och ungdomsnämnden ekonomi i balans
Tjänsteskrivelse - BUN i balans
§107 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi_ kvalitet 2018
Prognos 10 månader BUN 2018
Handlingsplan för avveckling av verksamheter i Hylte kommun rapport 2018-10-01
Handlingsplan BUK 2 år

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar som i ett steg i sin uppsiktsplikt, att ekonomichefen ska delta på
Barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2019-2020 när prognoser och uppföljning av
handlingsplaner för en ekonomi i balans hanteras.
Beslutet skickas till

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomichef
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