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Justerandes signatur 

§ 35 Dnr 2018-00040 

Bonus för sänkt arbetslöshet - överföring till ofördelade medel 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga de medel som kommunen erhållit som 
bonus för sänkt arbetslöshet, totalt 425 284 kronor, till kommunfullmäktiges 
oförutsedda medel.   

Sammanfattning 

Regeringen har genom budgetproposition hösten 2017 avsatt 500 miljoner kronor 
för att stärka skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting som 
anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

För att uppfylla kravet för bonus för sänkt arbetslöshet skulle Kinda kommun 
anställa 6 personer ur denna målgrupp. Detta krav har kommunen uppfyllt och 
därmed utfaller en bonus om 425 284 kronor. Bonusen ska enligt kommunens 
redovisningsregler hanteras som ett generellt statsbidrag.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-05 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2018-02-05 
Diarienummer 

KINKS 2018-00040 

Kommunfullmäktige 

Bonus för sänkt arbetslöshet - överföring till ofördelade medel 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger de medel som kommunen erhållit som bonus för sänkt 
arbetslöshet, totalt 425 284 kronor, till kommunfullmäktiges oförutsedda medel.   

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har genom budgetproposition hösten 2017 avsatt 500 miljoner kronor 
för att stärka skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting som 
anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

För att uppfylla kravet för bonus för sänkt arbetslöshet skulle Kinda kommun 
anställa 6 personer ur denna målgrupp. Detta krav har kommunen uppfyllt och 
därmed utfaller en bonus om 425 284 kronor. Bonusen ska enligt kommunens 
redovisningsregler hanteras som ett generellt statsbidrag.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-05 

Syfte 

Hantera den bonus kommunen erhållit med anledning av åtgärder för sänkt 
arbetslöshet. 

Önskad effekt 

Ge kommunfullmäktige utökat handlingsutrymme för angelägna satsningar. 

Berörda 

Ekonomiavdelningen 

Samråd 

Samråd har skett med ekonomiavdelningen. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Förslaget innebär att de ej budgeterade medel om totalt 425 284 kronor som 
kommunen fått som bonus för sänkt arbetslöshet anvisas till kommunfullmäktiges 
ofördelade medel. 

Ofördelade medel får ianspråktas efter beslut av kommunfullmäktige i sedvanlig 
ordning. 
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Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att dessa medel bokas på avsett konto. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
"[Titel - handläggare]" 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 




