TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

2016-07-04

Socialnämnden

Dnr 2016/303
Stiftelsen Kerstin Alms minne, verksamhetsberättelse för 2015
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om att godkänna
verksamhetsberättelsen för år 2015.

Ärendet i korthet

Socialnämnden har fullmäktiges uppdrag att besluta om utdelning av medel ur
Kerstin Alms minnesfond, samt att godkänna den slutliga användningen av dessa.
Fondmedlen ska användas för trivselåtgärder för de boende på Lindens äldreboende.
Inga medel finns att dela ut för 2016, men däremot har Linden medel kvar från
föregående år som används tills de tar slut. Målet är att avsluta stiftelsen under 2016.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-04
2. Verksamhetsberättelse för år 2015 med redovisning av använda fondmedel

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 29 mars 2004 (§ 36) beslutat att acceptera uppdraget att
förvalta Stiftelsen Kerstin Alms minnesfond. Socialnämnden har fått fullmäktiges
uppdrag att besluta om utdelning av medel ur fonden i enlighet med dess ändamål
och principer. Fondmedlen ska användas för trivselåtgärder för de boende på Lindens
äldreboende. Utdelning av medel ur stiftelsen ska inklusive ränta fördelas per
kalenderår så jämnt som möjligt över en 10-årsperiod. För år 2015 motsvarar det
50 000 kronor. År 2015 är det sista året som medel från fonden delas ut, stiftelsen
kommer att avvecklas i enlighet med den ursprungliga planen att medlen skulle
användas under en 10-årsperiod. Inga medel finns att dela ut för 2016, men däremot
har Linden medel kvar från föregående år som används tills de tar slut. Målet är att
avsluta stiftelsen under 2016.
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Verksamhetschefen på Lindens äldreboende ska i samråd med förtroenderåd eller
motsvarande upprätta förslag och plan på aktuella trivselåtgärder för varje år. Planen
ska skrivas under av två representanter för de boende. Verksamhetschefen ska också
årligen upprätta en verksamhetsberättelse där det framgår hur medlen använts.
Fondens medel kan inte användas till ändamål som ingår i det anbud som A & O
ansvar och omsorg lämnat för driften av Lindens äldreboende med start 2011-03-01.
Verksamhetschefen på Lindens äldreboende fick år 2007 stöd av kommunens
finanschef med att upprätta ett särskilt konto på bank enkom för de medel som
utdelas från stiftelsen. Kontot överförs vid verksamhetsövergång till den nya
verksamhetschefen. På så sätt underlättas redovisningen av användningen av fondens
medel. Även finanschefen har behörighet att löpande följa det för ändamålet särskilt
öppnade kontot.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.
Slutsatser och förslag

Socialnämnden föreslås också besluta om att godkänna verksamhetsberättelsen och
redovisning av använda medel för år 2015
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