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DNR 103-549-07

GEMENSAM SERVICE

Handläggare: Thomas Levin
Telefon: 508 08 056

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Halvårsbokslut 2007

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att
1. fastställa balans- och resultaträkning 2007-07-01 enligt bilaga 1,
2. överföra berörda resultatenheters resultat till utbildningsnämnden enligt bilaga 2, samt
3. avveckla resultatenheterna Eiraskolan, Fridhems/Stadshagsskolan, Klastorpsskolan
samt Rålambshovsskolan fr.o.m. 2007-07-01.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
I detta ärende redovisas nämndens ekonomiska ställning per halvårsskiftet. Bakgrunden till
halvårsbokslutet är överföringen av grundskola, särskola och skolbarnsomsorg från stadsdelsnämnden till utbildningsnämnden per den 1 juli 2007.
Stadsdelsnämnden avslutar fyra resultatenheter och lämnar över verksamheter med plusresultat i samtliga fonder.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gemensam service, ekonomienheten.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budget för 2007 beslutat föra ansvaret för grundskola, särskola
och skolbarnsomsorg från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet
2007. Samtliga berörda nämnder ska med anledning av detta lämna halvårsbokslut. Bokslutet, som i huvudsak är av teknisk karaktär, har lämnats den 30 juli. Till bokslutet ska dock
fogas ett nämndbeslut som, enligt instruktionen från stadsledningskontoret, ska innehålla
följande:
-

Fastställande av balans- och resultaträkning.
Överföring av resultatenheternas resultat till utbildningsnämnden.
Formellt beslut av stadsdelsnämnderna att avsluta resultatenheterna inom de pedagogiska verksamheterna.

Förvaltningens förslag
Förvaltningens föreslår nämnden besluta att fastställa balans- och resultaträkning per 200707-01 enligt bilaga 1, föra över resultatenheternas resultat till utbildningsnämnden enligt
bilaga 2 samt avsluta de berörda resultatenheterna; Eiraskolan, Fridhems/Stadshagsskolan,
Klastorpsskolan samt Rålambshovsskolan.
I juni 2007 godkände stadsdelsnämnden att Eiraskolan inom utbildningsnämnden driver förskolan Eira under en försöksperiod på tre år. Ansvaret för förskolan Eira är förankrat inom
stadsledningskontoret och inom utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden har ännu inte
formellt bekräftat uppdraget. Uppdraget bör inte påverka de ekonomiska resultaten för första
halvåret.
Av instruktionen framgår att kommentarer till avvikelser i budgetutfall ska göras senast i
samband med tertialrapport 2. Nämnden kommer i tertialrapport 2 att få en detaljerad helhetsbild över organisationens ekonomiska läge inklusive kommentarer till avvikelser inom
grundskole-, skolbarnsomsorgs- och särskoleverksamheterna.

Bilagor
1. Balans- och resultaträkning
2. Redovisning av resultat och överförda resultat per resultatenhet

