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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 

Justerandes sign. 

Au §7 

Internbudget 2017 

Ärendebeskrivning 

Dnr KS 0203/2016 

Ekonomichef Sara Jonsson informerar muntligt om arbetet med internbudget för 
2017. Beträffande statsbidrag kommer kommunen erhålla netto 2 000 000 kronor 

mindre än budgeterat. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2017-01-12 

Justerandes sign. 

Bos§ 9 

Internbudget 2017 

Ärendebeskrivning 

Dnr KS 0203/2016 

Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer informerar om arbetet med internbudget 
för år 2017. Bland annat kommer samtlig verksamhet rörande Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) överflyttas till ansvar 430 Enhetschef 
Funktionsstöd, Solgården erhålla personalresurser från Koppargården samt 
Solgården i realiteten vara en enhet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdrags bestyrkande 
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Internbudget 

Nedan punktas upp de förändringar som gjorts i internbudgeten: 

Kommunstyrelsen 

• Verksamheten Heden 21221 har tagits bort och ersattas med Solgården 21223. 
Tidigare fanns skäl att dela upp dessa verksamheter men numera anses Solgården vara 

en enda verksamhet. 

• En ligt en skrivelse från enhetscheferna på Solgården och Koppargården önskas en 

omfördelning av resurser från Koppargården till Solgården för att möjliggöra en 

bemanning i enlighet med politiskt beslutade nyckeltal. Undertecknad vill poängtera 
deras beundransvärda sätt att komma överens om en fördelning mellan sig utan att 

behöva ta det vidare i den politiska processen. 

• Socia lsekreterarna för ensamkommande barn var under en period underställda ansvar 
410 socialchef men har flyttats ti llbaka till ansvar 420 IFO. 

• På ansvar 510 Bildningschef återfanns under 2016, 44061 skolhälsovård, 44062 

skolpsykolog, 44063 kuratorsverksamhet. Dessa är i internbudgeten 2017 flyttade till 

ansvar 544 Kyrkbacksskolan. 

• 2,0 specialpedagoger är flyttade från ansvar 510 Bildningschef till ansvar 542 

Garhytteskolan (1,0) och 544 Kyrkbacksskolan (1,0). 

• Från 61013 servicegruppen är 1,0 tjänst flyttad till 61010 (arbetsledning) 

Arbetsmarknadsenheten. 

• Hemtjänsten (utegruppen) organiseras under ansvar 480 istället för ansvar 450 

{14,88 årsarbetare) . 

• Rektor för Komvux flyttas från ansvar 160 till ansvar 180 (det ekonomiska 

ansvarsområdet för rektorns chef). 

--~-- _Kos~~-~fe_n~ lön -~~~-~eteras på k~f1:~~nchefens an.~va~som~~~e}ll ~ h ~ar t idigare 
budgeterats på eget ansvarsområde 140. 

• Fastigchefschefen fördelas med 25 procent på kommunens fastighetsavdelning och 

75 procent på allmännyttan (båda under ansvar 111 kommunchef). 

• Näringslivsutvecklarens tjänst budgeteras på 22151 Näringsliv och EU istä llet för 

01110 stab. 

• 50 procent av kanslichefens tjänst flyttas från 13040 sammanträdesadministration till 

01110 stab. 

• 01250 Lön- och personalavdelningen organiseras under ansvar 111 kommunchef 

istället för som tidigare 101 ekonomichef. Därtill flyttas verksamheter tillhörande 

personalavdelningen, som 03732 Företagshälsovård, 03741 Facklig verksamhet och 

03791 Hedersgåvor ti ll ansvar 111. 

• Verksamheterna 01232 Inköp, 03121 Försäkringar och samtliga verksamheter 

ti llhörande BKT flyttas från ansvar 111 Kommunchef t ill ansvar 101 Ekonomichef. 
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• 51362 LSS korttidsvistelse barn och 51336 LASS personlig assistans barn flyttas från 

ansvar 420 IFO till ansvar 430 enheten för funktionsstöd, där den tidigare för några år 

sedan varit organiserad. 

• Utökning med 25 procent på 51025 Administration äldreomsorg och 50 procent 

51301 LSS administration och arbetsledning på ansvar 410 Socialchef, finansieras 

genom minskat personalanslag på gruppboendena Kata (51312) och Ängen {51313) på 

ansvar 430. 

• Minskat personalanslag 37110 Fritidsgård på ansvar 510 Bildningschef med 0,35 

å rsa rbeta re. 

• Ökning 37110 Fritidsgård Kyrkbacksskolan 0,10 årsarbetare, under ansvarsområde 

544. 

• Hyreshöjning allmännyttan 1,3 procent. 

Nedan följer punkter som inte är åtgärdade: 

• Omräknad fördelning av administrationens interna försäljning åt allmännyttan efter 

förändrad administrativ organisation (ekonomiavdelningen, PA/lön, IT, 

växel/reception). 

• Uppräkningar av LSS-kostnader enligt avtal. 

• Hyreshöjning RKHRF Ljusnarsbergs äldrebostäder okänd. 

Fundering från undertecknad: 
Det har tidigare budgeterats en investeringspott på allmännyttan med 2 277 tkr varje år. Den 

har tagits bort eftersom affärsverksamhet ens investeringar måste bekostas av 

affärsverksamhetens upparbetade kapital, om den inte ska bli skattesubventionerad. Detta 
innebär däremot inte att det inte ska göras investeringar. Det krävs ett positivt resultat i 

allmännyttan för att mäkta med investeringar nästkommande år. Ska ett planerat resultat 

budgeteras? 


