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KS §5:14 Dnr. KS 2016/0410 

Revidering av budgetramarna avseende ungdomsmottagningens 
placering i organisationen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan: 

Intäkter 
Budget 
2017 

Intäkter 
Rev. budget 
2017 

Bruttokostnader 
Budget 
2017 

Bruttokostnader 
Rev. Budget 
2017 

SN 
SKN 

107 000 
88 600 

106 250 
89 350 

- 201 100 
- 1 125 700 

- 199 175 
- 1 127 625 

2. Verksamheten för Ungdomsenheten flyttas från Socialnämnden till Skolnämnden fr.o.m. 
halvårsskiftet (första juli 2017). 

3. Anta ändringar i reglementena för Socialnämnden och Skolnämnden avseende ansvaret för 
ungdomsmottagning, i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2017-03-28. 

4. Komplettera den nya lydelsen i reglementet för Skolnämnden med texten "... , samt den del 
av samhällsorientering som berör ensamkommande minderåriga asylsökande." 

Sammanfattning 
Ungdomsmottagningen har som uppdrag att stärka ungdomar i åldrarna 12-22 år i att hantera 
sin sexualitet, att respektera sig själva samt att förebygga psykisk och social ohälsa. Under åren 
har man arbetat med en utåtriktad verksamhet för att arbeta med informationsspridning mot 
skolor och ungdomar med olika socioekonomiska bakgrunder. Under 2016 erhöll 
ungdomsmottagningen projektmedel för en särskild informationssatsning mot skolor och 
ensamkommande flyktingbarn. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-04-05, § 6:6. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-03-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan: 

Intäkter Intäkter Bruttokostnader Bruttokostnader 
Budget Rev. budget Budget Rev. Budget 
2017 2017 2017 2017 

Justerandes signaturer , Utdragsbestyrkande 
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SN 107 000 106 250 - 201 100 - 199 175 
SKN 88 600 89 350 - 1 125 700 - 1 127 625 

2. Verksamheten för Ungdomsenheten flyttas från Socialnämnden till Skolnämnden fr.o.m. 
halvårsskiftet (första juli 2017). 
3. Anta ändringar i reglementena för Socialnämnden och Skolnämnden avseende ansvaret för 
ungdomsmottagning, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-03-28. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till föreslagen ny lydelse i reglementet för Skolnämnden 
innebärande "..., samt den del av samhällsorientering som berör ensamkommande 
minderåriga asylsökande." 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Skolnämnden 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 
ifCr 

Utdragsbestyrkande 


