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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Omfördelning kommunbidrag
mellan Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden, Socialnämnden och
Omvårdnadsnämnden 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med anledning av tidigare genomförd POG utöka kommunbidraget
med 98 875 000 kr för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och
minska kommunbidraget med 28 644 000 kr för Socialnämnden, samt
minska kommun-bidraget med 70 231 000 kr för Omvårdnadsnämnden.
Samt kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska omedelbart justeras
Ärendet i korthet

För att motsvara en mer korrekt fördelning av verksamheternas
kostnader i relation till nämndernas ansvarsområden omfördelas
kommunbidrag för år 2019 mellan nämnderna Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden, Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden
I omorganisationen (POG och FOG) användes en princip om att
verksamhets- och enhetschefsnivåerna skulle läggas mot den nämnd som
är störst (till omsättning) inom chefernas respektive ansvarsområden.
Dessa kostnader ska fördelas till de nämnder respektive chef arbetar
mot.
Sektorsledningen, kontorscheferna och resurserna under kontor
Utveckling och stöd inom sektor Välfärd lades alla mot
omvårdnadsnämnden.
Alla dessa kostnader ska fördelas mot alla tre nämnder vilket då
föranleder en omfördelning av kommunbidraget.
Efter tidigare genomförd POG har vissa justeringar av verksamheten och
ansvaret för köp av vissa verksamheter flyttats till annan nämnd inom
Sektor Välfärd. Köp av boendestöd har till exempel flyttats från
Omvårdnadsnämndens ansvar till Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämndens ansvar, vilket ensamt omfattar ett
kommunbidrag på ca 29 914 000 kr.
Sammantaget innebär detta att befintliga ramar 2019 har omfördelats
inför 2020 med utökat kommunbidraget med 98 875 000 kr för
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Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och minskat
kommunbidraget med 28 644 000 kr för Socialnämnden, samt minskat
kommunbidraget med 70 231 000 kr för Omvårdnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen
Beslutet ska skickas till

SG Ekonomi
Sektor Välfärd

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör
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