CM:1

Central medelsreserv
I Central medelsreserv: 1. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda
behov reserveras 5,0 mnkr. I Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda behov reserveras 279,1 mnkr för följande ändamål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemlösa
Rörliga team
Kompetenskonto
Upphandling av nytt ekonomisystem
Utveckling av verksamhets-, personal- och ekonomisystem
Utveckling av fritidsklubbar
Medel för klimatinvesteringsprogram (KLIMP)
Nytt utvecklingsavtal
Särskild låglönesatsning
Missbruk och psykiatri
Övertagande av ansvar för poströstning
Oförutsedda behov

Vidare reserveras 325,7 mnkr i Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens
förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg,
grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt omsorg om
funktionshindrade.
I Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda
investeringsutgifter har 150,0 mnkr reserverats för planerings- och
genomförandeprojekt avseende investeringar för följande ändamål:
•
•

•
•

Förändringar mellan åren i redan beslutade investeringsprojekt som ej kan
finansieras genom omprioriteringar inom nämndens investeringsplan.
Nya prioriterade investeringsprojekt vars finansiering ej kan avvakta tills
budget 2006 och som ej kräver genomförandebeslut av kommunfullmäktige
p.g.a. att de ej är av strategisk vikt eller principiell karaktär.
Investeringar för att fullfölja investeringsplanen för AO Barnstugor innan
överföring till SISAB.
Investeringar som ej finns upptagna i nämndernas investeringsplaner men
som på kort varsel krävs för att genomföra motfinansieringen till
energisparprojekt och andra EU-projekt med investeringar.
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CM:2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2.

Till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2005 med
fördelning enligt budgetförslaget under denna titel.
1. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras
5,0 mnkr.
2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras
279,1 mnkr.
3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom
förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, barn med behov av särskilt stöd
samt omsorg om funktionshindrade reserveras 325,7 mnkr.
4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter
reserveras 150,0 mnkr.

Reservationer och yrkanden redovisas i del 2 till denna budget.
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