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Dnr KS/2018:2

Hantering av tilläggsanslag
Sammanfattning
Idag finns budgeterade medel avseende löne- och prisökning och demografi i
resultatbudgeten i Mål och budgetdokumntet under rubriken ”Ofördelat till
KS/KF förfogande”.
Kommunstyrelsen hanterar ”KS Ofördelat” genom ordinarie ärendehantering.
När det gäller tilläggsanslag avseende löneökning är praxis sedan 2016 att
ekonomiavdelningen beräknar årets lönekompensation utifrån genomförd
lönerevision och tillser att respektive nämnd erhåller utökad driftram. Då
kompensationen ryms inom ramen för budgeterade medel krävs inget beslut i
kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Ramjusteringar avseende priser och
demografi kräver fortfarande beslut i både kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Då hanteringen är likartad, det vill säga beräkningen sker utifrån en fastställd
modell, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att även justeringar avseende
priser och demografi kan beräknas och genomföras utan beslut i kommunstyrelsen
och i kommunfullmäktige, under förutsättning att kompensationen ryms inom
budgeterade medel. I de fall de beräknade tilläggsanslagen överstiger budget
krävs även fortsättningsvis beslut både i kommunstyrelsen och i
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Godkänna förslaget att tilläggsanslag avseende löner, priser och demografi
beräknas och tilldelas nämnderna av kommunstyrelsens förvaltning utan
beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige under förutsättning
att tilläggsanslagen ryms inom budgeterade medel. I annat fall krävs
beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

___

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-05-07

KS/2018:2

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Hantering av tilläggsanslag avseende löner, priser och
demografi
Sammanfattning
Idag finns budgeterade medel avseende löne- och prisökning och
demografi i resultatbudgeten i Mål och budgetdokumentet under
rubriken ”Ofördelat till KS/KF förfogande”.
Kommunstyrelsen hanterar ”KS Ofördelat” genom ordinarie
ärendehantering.
När det gäller tilläggsanslag avseende löneökning är praxis sedan
2016 att ekonomiavdelningen beräknar årets lönekompensation utifrån
genomförd lönerevision och tillser att respektive nämnd erhåller
utökad driftram. Då kompensationen ryms inom ramen för
budgeterade medel krävs inget beslut i kommunstyrelsen och i
kommunfullmäktige. Ramjusteringar avseende priser och demografi
kräver fortfarande beslut i både kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Då hanteringen är likartad, det vill säga beräkningen sker utifrån en
fastställd modell, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att även
justeringar avseende priser och demografi kan beräknas och
genomföras utan beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige,
under förutsättning att kompensationen ryms inom budgeterade medel.
I de fall de beräknade tilläggsanslagen överstiger budget krävs även
fortsättningsvis beslut både i kommunstyrelsen och i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
Godkänna förslaget att tilläggsanslag avseende löner, priser och
demografi beräknas och tilldelas nämnderna av kommunstyrelsens
förvaltning utan beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2018-05-07

KS/2018:2

under förutsättning att tilläggsanslagen ryms inom budgeterade medel.
I annat fall krävs beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.
___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Maria Åhström
Ekonomichef

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-03-15

KS/2018:2

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Hantering av tilläggsanslag avseende löner, priser och
demografi
Sammanfattning
Idag finns budgeterade medel avseende löne- och prisökning och
demografi i resultatbudgeten i Mål och budgetdokumentet under
rubriken ”Ofördelat till KS/KF förfogande”.
Kommunstyrelsen hanterar ”KS Ofördelat” genom ordinarie
ärendehantering.
När det gäller tilläggsanslag avseende löneökning är praxis sedan
2016 att ekonomiavdelningen beräknar årets lönekompensation utifrån
genomförd lönerevision och tillser att respektive nämnd erhåller
utökad driftram. Då kompensationen ryms inom ramen för
budgeterade medel krävs inget beslut i kommunstyrelsen och i
kommunfullmäktige. Ramjusteringar avseende priser och demografi
kräver fortfarande beslut i både kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Då hanteringen är likartad, det vill säga beräkningen sker utifrån en
fastställd modell, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att även
justeringar avseende priser och demografi kan beräknas och
genomföras utan beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige,
under förutsättning att kompensationen ryms inom budgeterade medel.
I de fall de beräknade tilläggsanslagen överstiger budget krävs ett
beslut i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
Godkänna förslaget att tilläggsanslag avseende löner, priser och
demografi beräknas och tilldelas nämnderna av kommunstyrelsens
förvaltning utan beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige
under förutsättning att tilläggsanslagen ryms inom budgeterade medel.
I annat fall krävs beslut i kommunstyrelsen.
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

2(2)
Missiv
Datum

Diarienummer

2018-03-15

KS/2018:2

___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Maria Åhström
Ekonomichef

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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KS/2018:2

Hantering av tilläggsanslag avseende löner, priser och demografi
Sammanfattning
Idag finns budgeterade medel avseende löne- och prisökning och demografi i
resultatbudgeten i Mål och budgetdokumntet under rubriken ”Ofördelat till
KS/KF förfogande”.
Kommunstyrelsen hanterar ”KS Ofördelat” genom ordinarie ärendehantering.
När det gäller tilläggsanslag avseende löneökning är praxis sedan 2016 att
ekonomiavdelningen beräknar årets lönekompensation utifrån genomförd
lönerevision och tillser att respektive nämnd erhåller utökad driftram. Då
kompensationen ryms inom ramen för budgeterade medel krävs inget beslut i
kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Ramjusteringar avseende priser och
demografi kräver fortfarande beslut i både kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Då hanteringen är likartad, det vill säga beräkningen sker utifrån en fastställd
modell, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att även justeringar avseende
priser och demografi kan beräknas och genomföras utan beslut i kommunstyrelsen
och i kommunfullmäktige, under förutsättning att kompensationen ryms inom
budgeterade medel. I de fall de beräknade tilläggsanslagen överstiger budget
krävs ett beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-03-15
Beslut
1.

Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

___

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

