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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 256

Diskussion: Åtgärder för att minska socialnämndens underskott
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-06-08 beslutades att arbetsutskottet, så snart som
möjligt, ska träffa socialnämndens presidium för att gemensamt diskutera vilka åtgärder
som är möjliga att vidta för att minska socialnämndens underskott.
Socialnämndens ordförande Marianne Kjellquist samt andre vice ordförande Björn Fagerlund deltog då ärendet diskuterades.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-17

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 257

Kortsiktiga åtgärder för att minska nämndernas underskott
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda följande kortsiktiga åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet under innevarande år:
-

Överprövning av nyanställningar vid naturlig avgång.

-

Överprövning av kurser, konferenser, utbildningar och resor för såväl förtroendevalda
som tjänstemän.

-

Överprövning av konsultköp.

-

Redovisning av timanställda i samtliga nämnder var 14:e dag.

-

Redovisning av semesterlöneskulden per den sista augusti.

Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2011-06-22.
Bakgrund
Arbetsutskottet diskuterade kortsiktiga åtgärder för att minska nämndernas prognostiserade
underskott under innevarande år.
Behandling i arbetsutskottet
Johan Abrahamsson (m) yrkade att arbetsutskottet ska ge kommunchefen i uppdrag att utreda följande kortsiktiga åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet under
innevarande år:
-

Överprövning av nyanställningar vid naturlig avgång.

-

Överprövning av kurser, konferenser, utbildningar och resor för såväl förtroendevalda
som tjänstemän.

-

Överprövning av konsultköp.

-

Redovisning av timanställda i samtliga nämnder var 14:e dag.

-

Redovisning av semesterlöneskulden per den sista augusti.

Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2011-06-22.
Ordförande Jens Söder (s) tar upp Johan Abrahamssons(m) yrkande för beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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