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Begäran om att få disponera kommunstyrelsens
reserverade medel för att stimulera att lokaler
lämnas i förtid
Sammanfattning

I budgeten för 2019 finns medel avsatta för att finansiera kostnader
för lokaler som lämnas i förtid. Med att lämna lokalerna i förtid
menas att lokalerna inte behövs längre i verksamheten men det finns
tid kvar på kontraktstiden.

Vård och omsorgsnämnden ansöker om sammanlagt 1 336 tkr under
2019-2021 som lämnas i förtid av de medel som är avsatta under
kommunstyrelsen för att lämna lokaler i förtid.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober dnr
2019/0509.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Bedömningen att det inte är relevant med en konsekvensbeskrivning
för personer med funktionsnedsättning i ärendet.

Ärendet

I budgeten för 2019 finns medel avsatta för att finansiera kostnader
för lokaler som lämnas i förtid. Med att lämna lokalerna i förtid
menas att lokalerna inte behövs längre i verksamheten men det finns
tid kvar på kontraktstiden.
Inom vård och omsorgsförvaltningen har fyra lokaler identifierats
som kommer att lämnas i förtid.

Två lokaler, kontorslokaler för hemvård i Genarp och träffpunkten i
Genarp, lämnas vid inflyttningen till Lars Kristoffers väg 7 (fd
Särskilt boende, Solhem ) i början på november 2019.
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En lokal avser kontor/förråd som serviceenheten har disponerat
fram till och med maj 2019. Serviceenheten har flyttat till mindre
lokaler.

En lokal används för datautbildning till och med den siste december
2019. Därefter tomställs lokalen.
Av tabellen nedan framgår kostnaderna för ovan nämnda lokaler
Typ av lokal
Kontor för
hemvård

Lokalen Avtal
tomställs löper
ut
Senast
191130

200815

Senast
191130

201231

Kontor/förråd 190531
Träffpunkt
Datasal

Summa

191231

Kostnad Kostnad Kostnad Summa
2019
2020
2021
kostnad
(tkr)
(tkr)
(tkr)
(tkr)
35

261

296

11

125

136

200731

261

210630

0

307

522

261
255

902

127

127

Vård och omsorgsnämnden ansöker om sammanlagt 1 336 tkr under
2019-2021 som lämnas i förtid.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att avropa 1 336 tkr av kommunstyrelsens reserverade stimulans
medel för att lämna lokaler i förtid för åren 2019 – 2021 samt
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen.
Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Bo Svensson
Ekonomichef

382
1 336

