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Datum

Diarienummer

2020-08-31

KS 2020/323

Kommunstyrelsen

Utredning öppna verksamheter,
socialförvaltningen
Sammanfattning
Socialnämnden behandlade i mars ett ärende innehållande utredning om öppna
verksamheter. Ett av besluten som nämnden fattade var att föreslå
kommunstyrelsen att bereda överflyttning av verksamheterna AKKA och
Gröningen från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Socialnämnden beslutsunderlag innehåller inga ekonomiska beräkningar. Inför
kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet har därför socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gemensamt tagit fram en skrivelse.
Denna skrivelse innehåller information om de ekonomiska konsekvenserna av en
överflyttning av aktuella verksamheter (se genomgång av de ekonomiska
konsekvenserna, 2020-08-31).
Utifrån skrivelsen om de ekonomiska konsekvenserna synes inte en överflyttning
av verksamheter ge någon större positiv ekonomisk effekt, åtminstone kortsiktigt.
Det framförs dock samtidigt att en flytt av verksamheterna skulle kunna ge
kvalitativa fördelar.
Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att den nu aktuella frågan bör
remitteras till de båda berörda nämnderna. Syftet bör vara att på ett tydligare sätt
även beakta eventuella kvalitativa effekter av en ändrad ansvarsfördelning. Vid
förslag om ändrat ansvar för aktuella verksamheter bör återkopplingen även
innehålla en bedömning av nivån på en budgetjustering. Av detta skäl bör
genomgången, så långt möjligt, göras gemensamt av förvaltningarna.
Med tanke på att nämnderna under hösten ska arbeta fram en verksamhetsplan och
internbudget för 2021 bedöms det rimligt att remissvaren ska inlämnas till
kommunstyrelsen innan utgången av år 2020.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelser om Akka/Gröningen, Kärnan respektive Lotsen
Socialnämndens protokoll, 2020-03-26 § 44
Kultur- och fritidsförvaltningens och socialförvaltningen genomgång av de
ekonomiska konsekvenserna, 2020-08-31
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-02 (denna skrivelse)

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att remittera ärendet till socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden med
uppdraget att återkomma med svar innan utgången av 2020.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling
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Ärendet

