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Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och
socialnämnden
Bakgrund
2016 års investeringsbudget är tidigare fördelad av kommunfullmäktige. Vid
förändringar och omdisponeringar ska nytt beslut fattas av
kommunfullmäktige.
Sammanfattning
I 2016 års investeringsbudget är 1 500 tkr budgeterat till Dacke Rehab/träning.
Tekniska förvaltningen har emottagit en offert på ombyggnationen till en
kostnad av 2 500 tkr.
I 2016 års investeringsbudget för omsorgs-och socialnämnden är 2 500 tkr
budgeterat till Folkungagården för ombyggnation av kök och två lägenheter.
Omsorgs- och socialnämnden önskar omfördela 1 000 tkr av de 2 500 tkr som
är planerade för ombyggnationen av Folkungagården till ombyggnationen av
Dacke/Rehab.

Omsorgs– och socialnämnden beslutar
att godkänner omdisponeringar i 2016 års investeringsbudget i enlighet
med förvaltningens förslag,
att tillställa kommunfullmäktige att besluta en ny omfördelning, samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad
Beslutet justeras omedelbart
===============

Anna Johansson
Ordförande

Lolitha Rungård
Justerare
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Akten
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgsoch socialnämnden
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämndens investeringsbudget för 2016 har varit
antagen av kommunfullmäktige. För att omfördela medlen i
investeringsbudget fordras ett nytt beslut av kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har i sin investeringsbudget lagt 1 500
tkr till ombyggnad av Dacke Rehab/träning och 2 500 tkr för
ombyggnad av två kök och två lägenheten vid Folkungagården.
I offerten för ombyggnationen av Dacke Raheb/träning ligger
kostnaden på 2 500 tkr.
Omsorgs- och socialnämnden gör därför en framställan om att få
omdisponera investeringsbudgeten med 1 000 tkr från de 2 500 tkr
som budgeterats för ombyggnation av Folkungagården till
ombyggnaden av Dacke Rehab/träning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att omdisponera investeringsbudgeten med 1 000 tkr från de 2 500
tkr från ombyggnation av Folkungagården till ombyggnaden av
Dacke Rehab/träning.
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