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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2017.23
Datum: 2017-02-08
Sektorchef Ebba Sjöstedt
E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017
Nämndens budget för investeringar har under 2016 uppgått till 14 306 000 kr inklusive årsanslag
om 3 750 000 kr. 2 783 467 kr har under 2016 tagits i anspråk. Sektor arbete, trygghet och omsorg
föreslår att överflyttning av 3 843 000 kr begärs till 2017.
Föreslagen överflyttning av investeringsmedel avser inventarier och låssystem för nya platser inom
funktionshinder samt inventarier (lös inredning, passagesystem, låssystem etc.) avseende nytt
äldreboende i Älvängen. Överflyttning av medel äskas även för projekt E-hälsa med planerad
uppstart 2017. Medel som föreslås överföras till 2017 planeras att nyttjas under 2017.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att till den fortsatta beredningen av överföringar
av investeringsmedel från 2016 till 2017 föreslå att 3843 tkr enligt bilaga "Ombudgetering av
investeringsanslag från 2016 till 2017" överförs.
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Bakgrund
Överföring av investeringsanslag mellan åren sker genom beslut av ombudgetering per projekt i
samband med att bokslutet beslutas av kommunfullmäktige. Grundprincipen är att beslutat
investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalenderår om investeringen inte kunnat
genomföras det innevarande budgetåret. Investeringsbehovet följer kommunens
lokalplaneringsprocess och sektorn äskar därmed överföring till år 2017 om 1 000 tkr av
kvarvarande investeringsmedel "Nya platser/boende funktionsnedsättning". Resterande medel för
pågående byggnation av nya platser funktionshindrade hanteras av kommunstyrelsen.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Överföring av investeringsanslag mellan åren 2016 och 2017 avser tidigare beslutade investeringar
och kommer inte att innebära någon ytterligare ekonomisk konsekvens för sektorn.
Sektorns bedömning
Sektorn föreslår omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att besluta enligt förslag.
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