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Sammanfattning
Det här ärendet är föranlett av socialnämndens diskussioner om ansvar och ekonomi.
Socialnämnden har under en serie år arbetat med olika åtgärdsplaner för att komma till rätta
med de ekonomiska problem som tidigare redovisats till kommunstyrelsen. Problemen har
medfört att nämnden vid upprepade tillfällen inte klarat av att hålla budgeten.
Under året har det löpande kommit fram fler och fler förslag som prövats av nämnden. När
det blev känt att socialnämnden fått högre kostnader för Samordningsförbundet under 2016,
togs en kontakt med kommundirektören om att kommunstyrelsen också står för den ökande
kostnaden under 2016.
I samband med det har också diskussionen förts vidare om det är rimligt att det enbart är
socialnämnden som finansierar kommunens kostnader för deltagande i Samordningsförbundet. Samordningsförbundets verksamhet är viktig för socialnämnden men förbundets
verksamhet sträcker sig långt utanför socialnämndens ansvarsområde. Detta skulle kunna
motivera att antingen kostnaderna för förbundets verksamhet delas mellan de nämnder som
får del av de projekt och insatser som förbundet driver och finansierar, alternativt att
kommunstyrelsen i fortsättningen finansierar verksamheten som riktar sig till flera
kommunala nämnder.
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Behandling av ärendet
Utöver ordföranden yttrar sig Anders Andersson (V) som yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
1 Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen initiera en diskussion om ansvar och finansiering
av Samordningsförbundets verksamhet år 2017 och kommande år.
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