DALS-EDS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2014-09-17

FOKUS-nämnden

Plats och tid

Kommunkontoret, 2014-09-17 kl. 13.00 - 15.30

Beslutande

Britta Carlén (c), ordförande
Elisabet Forsdahl (c)
Anna Johansson (c)
Anders Schagerholm (s)
Malin Källén (s)
Kenneth Bergslätt (m)
Jan-Stefan Karlsson (kd)

Övriga
närvarande

Björn Lindeberg, förvaltningschef
Eva-Britt Fröding, nämndsekreterare
Karin Strutz och Rolf Andersson,
ekonomikontoret § 88

Justerande

Britta Carlén och Elisabet Forsdahl

Plats och tid
för justering

Kommunkontoret den 19 september kl. 09.00

Paragrafer

§§ 88-89

Underskrifter
Sekreterare

___________________________
Eva-Britt Fröding

Ordförande

___________________________
Britta Carlén

Justerande

___________________________
Elisabeth Forsdahl

ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens prot är justerat
2014-09-17
Sammanträde:
Anslaget sätts upp: 2014-09-19
2014-10-13
Anslaget tas ned:

Tillkännages genom anslag.

___________________________
Underskrift

Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-09-17

§ 88
Budget 2015, Driftbudget samt Taxor och avgifter, Dnr 2014-000035
I budgetprocessen budget 2015 föreligger nu förslag till budget per verksamhet.
Sammantaget överstiger dessa verksamhetsbudgetar den totala ram FOKUS-nämnden
har att förhålla sig till i budgetplaneringen.
Förvaltningschefen och ekonom Karin Strutz redogjorde för förutsättningarna i det
fortsatta arbetet, samt för den nya process som inleddes med ett kommunövergripande
perspektiv vid budgetpresidiet 2014-09-16. Ekonomichefen kommer att lämna en
sammanställning av det som framkom i budgetpresidiets diskussioner, för respektive
partigrupp att använda som underlag för diskussion.
Då omfattande anpassningar till budgetramen behöver göras, har nämnden i uppdrag
att prioritera bland de uppdrag som ligger inom nämndens område, samt att besluta
om ambitionsnivån för verksamhetsområdena.

FOKUS-nämndens beslut
Att uppdra åt förvaltningschefen och ekonom Karin Strutz att presentera förslag till
anpassningar som inte riskerar lagstadgade verksamheter. Dessa förslag ska kunna
ligga till grund för beslut om budget 2015 vid nämndens sammanträde 2014-10-01, då
omständigheterna kunnat diskuteras i partigrupperna.

Expedieras:
FOKUS-nämnden
Ekonom Karin Strutz
Ekonom Rolf Andersson
__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Sammanträdesprotokoll
2014-09-17

§ 89
Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna - Dnr 2014-000110
Föreligger skrivelse från rektor gymnasieskolan angående avstängning av elev vid
Utsiktens gymnasieskola.

Beredning
Rektor gymnasieskolans underlag 2014-09-10.

FOKUS-nämndens beslut
FOKUS-nämnden beslutar att godkänna avstängning av elev enligt föreliggande
skrivelse.

Expedieras:
Rektor gymnasieskolan

__________________
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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