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Budgetjusteringar
Några justeringar kommer att komma här i denna motion. Några förslag följer
för att ändra i några konto eftersom konton har angetts med fel siffror enligt
kontoplan. Något kostnadsställe behöver läggas till och något kostnadsställe
behöver minska för att öka ett annat med motsvarande summa. Det sistnämnda
eftersom ny personal arbetar på ett nytt sätt.
Under några konton kommer budget att överskridas eftersom omorganisationen
av kansliet innebär att personalstyrkan varit fördubblad. Det har även funnits
vissa behov av att fortsätta använda redovisningstjänster innan uppgifterna helt
överförts till LUS kansli.
Därför yrkar jag på följande justeringar;

i resultatenhet 01, under intäkter,
att ändra ”3300 Hyressubventioner” till ”3330 Hyressubventioner”,
att lägga till ”3740 Öres- och kronutjämning”.

I resultatenhet 01, under utgifter
att lägga till ”5011 Lokalhyra Kreditkassan & Lillsjödal”
att godkänna överskridelse av ”6530 Redovisningstjänster” med mer än 10%

i resultatenhet 02, under intäkter,
att ändra ”3300 Hyressubventioner” till ”3330 Hyressubventioner”,
att lägga till ”3740 Öres- och kronutjämning”,
att lägga till ”3990 Övriga ersättningar och intäkter”.
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I resultatenhet 01, under utgifter,
att justera ”Inbindning” till ”6971 Inbindning av tidningar”
att ändra ”7860 Utbildning, konferens” till ”7680 Utbildning”

i resultatenhet 04, under intäkter,
att ändra ”3310 Lunds universitet” till ”3320 Bidrag Lunds universitet
BoPoolen”,
att justera ”Ers för redovisningstjänster” till ”3321 Ers för redovisningstjänster”,
att ändra ”3330 Lunds kommun” till ”3326 Bidrag Lunds kommun”,
att ändra ”3300 Hyressubventioner” till ”3330 Hyressubventioner”,
att justera ”AF Bostäder” till ”3322 Intäkt AF Bostäder”,
att justera ”Lillsjödal” till ”3323 Ers Lillsjödal”,
att justera ”Kreditkassan” till ”3324 Ers Kreditkassan”,
att lägga till ”3740 Öres- och kronutjämning”,

i resultatenhet 04, under utgifter,
att lägga till ”7290 Förändring av semesterlöneskuld”
att ändra ”7860 Utbildning, konferens” till ”7680 Utbildning”
att flytta 1000 kr från ”7830 Utbildnings och konferens” till ”5420 Programvaror
(bokföringsprogram)
att godkänna överskridelse av ”5420 Programvaror (bokföringsprogram)” med
mer än 10%
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att godkänna överskridelse av ”7285 Semesterlöner till tjänstemän” med mer än
10%

i resultatenhet 05, under intäkter,
att lägga till ”3740 Öres- och kronutjämning”,

i resultatenhet 05, under utgifter,
att justera ”Föräldralön” till ”7210 Föräldraersättning till tjänstemän”
att lägga till ”7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader”
att ändra ”7860 Utbildning, konferens” till ”7680 Utbildning”
att lägga till ”6570 Sparbanken Skåne – Bankkostnader” med en summa på 900
kr
att minska ”6150 Trycksaker” med 1000 kr och öka ”6212 Mobiltelefon” med
1000 kr.
att godkänna överskridelse av ”7285 Semesterlöner till tjänstemän” med mer än
10%
att godkänna överskridelse av ”7691 Friskvård” med mer än 10%

I tjänsten,
Daniel Kraft
Vice ordförande
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