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Sammanträdesdatum

2019-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2016/409

§ 84 Revidering av handlingsplan 2018 –
boende för nyanlända
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta:
– 60 % av beviljat anslag (75 000 kr) för perioden 2019-01-01–201903-31 omfördelas från tekniska nämnden till socialnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därutöver:
– Socialnämnden ges i uppdrag att, i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen, utarbeta en ny handlingsplan för
boende för nyanlända.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog ”Handlingsplan 2018 – Boende för

nyanlända”, Prioritering, handläggningsrutiner och riktlinjer” 201802-12, § 40. Samtidigt beslutades att ansvaret för bostadsförsörjning
från nyanlända flyttades över från socialnämnden till tekniska
nämnden. 300 000 kr överfördes till tekniska nämnden för
finansiering av en 50 % tjänst som bostadskoordinator under
perioden 2018-04-01–2019-03-30.
I en tjänsteskrivelse daterad 2019-01-08 föreslås kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att anta
förslag till reviderad ”Handlingsplan 2018 – boende för nyanlända”,
att kommunbidrag för 2018 ej omfördelas från tekniska nämnden till
socialförvaltningen och att 60 % av beviljat anslag för perioden 201901-01–03-31 omfördelas från tekniska nämnden till socialnämnden.
Yrkanden

Justerande
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Ordföranden Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar att kommunstyrelsens
arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta: – 60 % av
beviljat anslag (75 000 kr) för perioden 2019-01-01–2019-03-31
omfördelas från tekniska nämnden till socialnämnden.
Ordföranden Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar vidare att
kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta: – Socialnämnden ges i
uppdrag att, i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen,
utarbeta en ny handlingsplan för boende för nyanlända.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med
detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-31, § 44
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,
ekonomiavdelningen, daterad 2019-01-08
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 201801-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-17, § 3.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 201712-19, version 1.1.
Handlingsplan 2018 – Boende för nyanlända, Prioritering,
handläggningsrutiner och riktlinjer, daterad 2017-12-19.
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-05, § 276.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-11-30, § 434.
Handläggningsrutiner och principer för inköp av villor och
bostadsrätter
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Tekniska nämnden
Socialnämnden
_____
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