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Välkommen till budgetdialog!
Mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott skall disponeras så att tid finns
för frågor och diskussion vilket innebär att föredragningen främst ska
fokusera på de frågor som kommunstyrelsens arbetsutskott nu tagit fram
utifrån de budgetskrivelser som inlämnats av nämnden.

Generella frågor till samtliga nämnder
•

I december 2015 beslöt kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för
budget i balans där beslutet baserades på en tjänsteskrivelse med förslag
till åtgärder. Har dessa åtgärder genomförts?

•

Vilka andra åtgärder för budget i balans planeras för åren 2017 och
2018?

•

Ange tre processer som går att digitalisera och automatisera under 2018.
Vad det skulle innebära i effektivisering?

•

Hur sammanfattar ni de ekonomiska behoven för 2018? Hur avviker
dessa mot den preliminära driftramen som presenterades under februari.

•

Om ni skulle spara in motsvarande 1% av er budget 2017. Vad skulle ni
då spara på?

•

Prioritera föreslagna investeringsprojekt och exploateringsprojekt. Hur
tänker nämnden?

•

Vad är kostnaden för flyktingverksamheten år 2015 och 2016 samt
prognos 2017?
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Arbetsmarknadsnämnden
•

Upplevs processen mellan bildning och arbetsmarknad avseende SFI och
Komvux som effektiv med befintlig beställarorganisation eller finns det
bättre lösningar?

•

Vad tror ni bostadsförsörjningsprocessen innebär i kostnader för
nämnden i förhållande till den nya schablon som ska täcka verkliga
kostnader.

•

Finns det någon dialog/konsensus med överförmyndarnämnden kring
hur man ska fördela framtida schabloner för flyktingar?

•

Hur mycket pengar skulle vi behöva ge er för att få ner arbetslösheten till
Sveriges lägsta (eller 0). När blir insatsen högre än nyttan?

•

Vilka är era synpunkter på dagens resursfördelningssystem,
sammanfattningsvis?

