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RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

BILAGA 6
(3)

RESULTATENHETER år 2011
Definition och resultatöverföring
Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden genom i samband
med verksamhetsplanen definiera vilka enheter som ska utgöra resultatenheter och
hur resultatet ska mätas. Resultatenheterna ska verka i enlighet med de regler och
föreskrifter som finns för verksamheten liksom de mål kommunfullmäktige beslutat om.
Varje nämnd har ansvar för att utforma interna överenskommelser med sina resultatenheter. Här innefattas bland annat att fastställa ersättningar. Resultatenheter får
ersättning efter prestation. Nämnden kan endast i undantagsfall upphäva eller förändra förutsättningarna under pågående år. Samråd ska alltid ske med stadsledningskontoret innan beslut om ändring tas.
Om en resultatenhet visar över- eller underskott som ska föras över mellan åren
ska nämnden i samband med bokslutet avsätta resultatet till en resultatfond. Resultatenheterna ska föra över hela sitt resultat, såväl över- som underskott, till följande år med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Resultatfonden får ha ett
överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. Underskott ska
täckas i samband med nästkommande års bokslut. Om underskottet inte har täckts
ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslutet. I sådana fall överförs underskottet till nästkommande år och övergår till nämnden. Ansvaret att
täcka underskott ligger därmed ytterst på nämnden. Om en resultatenhet vidtagit
åtgärder för att eliminera underskottet men inte helt har lyckats kan resultatenheten få vara kvar efter kommunstyrelsens prövning av åtgärdernas trovärdighet.
Resultatenheter inom förskola
Namn

Res.enhet nr

Akallaenheten
Akalla Hill
Bullerbyn
Trädgården
Barnkullen

405

Dalhagsenheten
Lofoten
Brostugan
Blomsterängen
Solbacken

409

Adress
Torneågatan 110
Mariehamnsgatan 7
Nykarlbygatan 163
Saimagatan 55
Lofotengatan 43
Lofotengatan 30
Nidarosgatan 20
Norgegatan
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Husbygårdsenheten
Trollskogen
Solrosen
Björkbacken

425

Kistaenheten
Fröhuset
Igelbäcken
Ribegården
Kista Gård

430

Kvarnens enhet

455

Nykarlebygatan 5
Bergengatan 22
Bergengatan 26

Langelandsgatan 48
Silkeborgsgatan 75
Ribegatan 4
Skagafjordsgatan
Fornbyvägen 13
Bredbyplan 34
Ovanbygränd 20
Degerbygränd 20
Degerbygränd 22
Kuddbygränd 22
Hindertorpsgränd 27

Gamlebyplans enhet

460
Gamlebyplan 3
Gamlebyplan 9

Klöverns enhet

465
Rinkebysvängen 20 A
Rinkebysvängen 20 B
Norra vägen 4
Norra vägen 10
Knutbygränd 6

Resultatenheterna erhåller sin ersättning dels från nämnden genom pengtilldelning, dels genom ersättning från försäljning av verksamhet, exempelvis interkommunala ersättningar för barn från andra kommuner, kostersättning från personal mm.
Slutlig justering av budgeten regleras i tertialrapport 2 utifrån genomsnittlig inskrivning under 2011 (mättillfällen är mars och september).
Den interkommunala ersättningen för barn från andra kommuner varierar beroende på överenskommelse med respektive kommun. Det avdrag nämnden gör från
denna ersättning för lokaler, administration mm ska vara proportionellt lika med
avdraget för barn/elever mantalsskrivna i Stockholm.
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Resultatenheter inom omsorg för personer med fun ktionsnedsättning
Inom verksamhetsområdet föreslås två resultatenheter.
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter

Resultatenhetsnummer 650

Rinkeby-Kista gruppboenden
- Seniorboende
- Blåklockan
- Bergengatan 7
- Hällbybacken 18/Kista gård
- Lollandsgatan 5
- Köpenhamnsgatan 16

Resultatenhetsnummer 671

Ersättningsnivåerna för 2011 framgår av nämndens internpriser, bilaga 4.

