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§ 139 Dnr 2018-00139  

Hemställan från vård- och omsorgsnämnden om tilläggsanslag för 
utebliven gruppbostad 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilldela 1 903 000 kronor till vård- och 
omsorgsnämnden för täckning av kostnader för utebliven gruppbostad.  

Sammanfattning 

Gruppbostaden är under uppbyggnad och förväntas stå färdig till årsskiftet 

2018/19. Som en konsekvens av att byggandet dragit ut på tiden har förvaltningen 

varit tvungna att vidta åtgärder för att tillgodose enskilda individers behov av 

insatser. Insatser som annars skulle tillgodosetts om gruppbostaden varit färdig. 

Dessa kostnader har bestått av ökade personalinsatser, hyror och viten. 

Förvaltningen begär därför att dessa kostnader ska täckas av de för gruppbostaden 

ofördelade medlen för 2018. I dessa ingår även de kostnader som kommer att 

uppkomma I samband med uppstart. 

Förvaltningen begär därmed ett tillskott av 1 903 tkr för år 2018.  

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämnden § 91/2018 

Tjänsteskrivelse      

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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Vård- och omsorgsnämnden 

§ 91 Dnr 2017-00089 

Budget 2018 - Äskning ISS gruppbostad 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom begäran för vidarebefordran och 
vidare hantering till Kommunstyrelsen. 

Paragrafen förklaras för omedelbartjusterad. 

Sammanfattning 
Gruppbostaden är under uppbyggnad och förväntas stå färdig till årsskiftet 
2018/19. Som en konsekvens av att byggandet dragit ut på tiden har förvaltningen 
varit tvungna att vidta åtgärder för att tillgodose enskilda individers behov av 
insatser. Insatser som annars skulle tillgodosetts om gruppbostaden varit färdig. 
Dessa kostnader har bestått av ökade personalinsatser, hyror och viten. 
Förvaltningen begär därför att dessa kostnader ska täckas av de för gruppbostaden 
ofördelade medlen för 2018. I dessa ingår även de kostnader som kommer att 
uppkomma I samband med uppstart. 
Förvaltningen begär därmed ett tillskott av 1 903 tkr för år 2018. 
Paragrafen förklaras för omedelbartjusterad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur


