PROTOKOLLSUTDRAG

Sida

1 (3)

Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2016/543

§ 190 Begäran om tilläggsanslag 2016 från
socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ny beredning.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har den 27 oktober 2016 beslutat begära
tilläggsanslag på 13,0 mnkr för att täcka innevarande års befarade
underskott.
Socialnämnden beskriver hur verksamhetens kostnader ökat och
underskottet hänförs i stort sett till mottagning av ensamkommande
ungdomar. Det framförs att ett stort arbete pågår med att bringa ner
kostnaderna inom detta område för att uppnå en ekonomisk balans
inom nämnden.
Nämnden konstaterar att den ekonomiska- och verksamhetsmässiga
kontrollen ökat och flera positiva trender kan noteras sedan augusti
månad med effekt från och med september. Nämnden framhåller att
den negativa kostnadsutvecklingen för mottagning av
ensamkommande bromsats men att nämnden inte klarar uppnå en
ekonomisk balans på grund av det stora ackumulerade underskottet
fram till september månad.
Yrkanden
Eva Lindholm (M) yrkar i första hand återremiss med motiveringen
att ärendet kompletteras med en detaljerad redovisning krona för
krona där det tydligt framgår vilka specifika kostnader underskottet
hänför sig till, detta såväl gällande det som i underlaget omnämns
som ”ensamkommande barn” som ”övrig verksamhet”. När det gäller
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kostnader för ensamkommande barn skall det även klargöras såväl
hur många boendeplatser som ensamkommande barn man haft/har
och detta skall göras på sätt så att förekomst av tomma platser och
kostnader tydligt framgår.
I andra hand avslag på att-sats ett och bifall till att-sats två.
Stefan Borg (SD) och Kristina Holmqvist (M) yrkar bifall till
Lindholms yrkande.
Hans Frank (L), Susanne Meijer (S) och Birger Larsson (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden Tommy Hall (S) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras under sammanträdet eller återremitteras och finner bifall för
att ärendet avgörs under sammanträdet.
Votering begärs.
Ordföranden Tommy Hall (S) ställer följande voteringsproposition:
JA-röst för att ärendet avgörs under sammanträdet. NEJ-röst för
återremiss.
Omröstning
JA: Susanne Meijer (S), Anders Johansson (S), Henrik Andersson
(S), Renaldo Tirone (S), Susanne Stjernfeldt (S), Lena Rosvall (S),
Kristina Cavetoft (S), Lillemor Widh (S), Håkan Hansson (S),
Anders Larsson (c), Magnus Lennartson (C), Paul Jönsson (c),
Alling Svensson (C), Gunvor Håkansson (C), Yvonne Kulstad (L),
Birger Larsson (L), Hans Frank (L), Anette Börjesson (MP),
Kristina Hansen (KD), Uno Hansson (V), Tommy Hall (S), Bengt
Hedlund (SPI, Jan Ekbladh (SPI), Gert Nygren (SPI)
NEJ: Gerty Holst (SD), Jan Lind (SD), Bertil Andersson (-), Johan
Ohlin (SD), Stefan Borg (SD), Göran Olsson (SD), Martin Nilsson
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(M), Eva Lindholm (M), Birger Torkildsen (M), Bo Lilja (M),
Stefan Jepson (M), Kristina Homqvist (M), Anette Persson (M)
JA-röster 24 st. NEJ-röster 13 st.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsen 2016-12-04, § 286.
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 408.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen.
Beslut från socialnämnden 2016-10-27, § 383.
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