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Retroaktiv ersättning
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns budget för verksamheten ligger till grund för bestämningen av
bidrag till fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser och fritidshem. Bidraget fastställes per kalenderår.
I princip alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget.
Barn- och utbildningsnämnden hade 2012 en negativ budgetavvikelse. Kommunfullmäktige 2013-04-25 (KF § 35) beslutade om överföring av budgetavvikelser i
driftredovisningen till år 2013. I beslutet undantogs för barn- och utbildningsnämndens del att få överfört bl.a. godkännande av budgetavvikelse om 4,0 mnkr
och kvarstående avvikelse om 1,561 mnkr. Då verksamheten för 2012 tagit del av
de högre kostnaderna måste även fristående verksamhet få motsvarande kompensation i form av retroaktiv ersättning.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-11-26 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Utskottets handläggning
Ekonomisamordnaren föredrar ärendet för arbetsutskottet.
Utskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
– Barn- och utbildningsnämnden utbetalar 212 639 kr som retroaktiv ersättning
till fristående verksamhet.
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