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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e
vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)

Övriga närvarande

Christer Grähs (tf. kommundirektör)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Anna Roos (C)
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Resultatbalansering Hylte kommun
(2020 KS0155)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar resultatbalansera 250 000 kr till räddningsnämnden, projekt Friska
brandmän.
Beskrivning av ärendet

Hanteringen av underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen.
Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och
flexibelt resursutnyttjande är att låta nämnderna och enheterna balansera underskott över
årsskiftet och reglera det mot nämndens egna kapital. En sådan metod möjliggör även en
långsiktig planering över flera år i verksamheten samtidigt som nämndernas ekonomiska
ansvar över tid tydliggörs.
Kommunstyrelsen tar årligen ställning till om resultatbalansering ska ske. Nämnden ska till
varje årsbokslut begära resultatbalansering där hänsyn till följande undantag kan göras:
- Över- respektive underskott på grund av budgettekniska fel eller extraordinära händelser
som inte kunnat beaktas i förväg.
- Överskott på grund av ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet inom budget,
som inte är av en engångskaraktär.
- Överskott på grund av att mål- och kvalitetsnivåer ej är uppfyllda.
Över- och underskott från verksamheten bostadsanpassning undantas helt från balansering.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Resultatbalansering av 2019 års driftbudget
Resultatbalansering 2019

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen resultatbalaserar 250 000 kr.
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