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§ 127 Dnr 2018-00116  

Hyreskostnader matsal Kindagård - Överföring från kommunstyrelsen till 
vård- och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 185 tkr som avser hyreskostnader för Kindagårds 
matsal överförs från kommunstyrelsens ram till vård- och omsorgsnämndens ram.   

Sammanfattning 

Ansvaret för Kindagårds matsals hyra har tidigare legat på kommunstyrelsen. 
Överföring föreslås nu ske av ram till vård- och omsorgsnämnden så att hela 
ansvaret för kontraktet är samlat på vård- och omsorgsnämnden.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-04   

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen (S) föreslår att förslaget till beslut ändras så att det framgår att 
ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 60 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning, månadsvis 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar emot informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till likabehandlingsprincipen 
och reserverar sig mot hyreskostnaden för Kindagårds tidigare café/restaurangdel 
som ålagts förvaltningen och dess kostavdelning. 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen sammanställt 
månadsrapport till och med april månad 2018.  

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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 Kommunstyrelsen 

 

Hyreskostnader matsal Kindagård - Överföring från kommunstyrelsen till 
vård- och omsorgsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 185 tkr som avser hyreskostnader för Kindagårds 
matsal överförs från kommunstyrelsens ram till vård- och omsorgsnämndens ram.   

Sammanfattning av ärendet 

Ansvaret för Kindagårds matsals hyra har tidigare legat på kommunstyrelsen. 
Överföring föreslås nu ske av ram till vård- och omsorgsnämnden så att hela 
ansvaret för kontraktet är samlat på vård- och omsorgsnämnden.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-04   

Syfte 

Samla ansvaret för hyresavtalet för Kindagård under vård- och omsorgsnämnden. 

Önskad effekt 

- 

Berörda 

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. 

 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 
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Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

 

 

 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 


