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Kommunhuset, KF-salen, kl. 8.15-9.30.
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Mariette Sjölund (S), ordförande
Ingvor Regnemer (S)
Rolf Korsbäck (S)
Lennart Ahlström (S)
Lars Jonsson (S)
Åsa Kfouri (MP)
Charlotte Steiner (V)
Hans Strandlund (M)
Sari Svanström (C)
Tommy Emterby (KD)
Charlott Ristikartano (MP)

Övriga deltagande

Ersättare: Birgitta Westman (S), Niklas Norling (S), Anna-Karin Folkesson (S),
Harriet Berggren (S), Elisabeth Erngren (V), Barbara Kabacinski Hallström (L)
och Maria Blomberg (L) samt sekreterare Patrik Skanser, socialchef Lillemor
Quist, biträdande socialchef Jari Heikkinen, områdeschef Anna Sundin, områdeschef Monika Selin, t.f områdeschef Hanna Wannberg, controller Ann-Sofie
Eriksson samt controller Natasha Arborelius.

Närvarorätt

Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.
Lennart Ahlström (S)
Kommunhuset den 14 oktober 2016 klockan 08.00.
Paragrafer 118
………………………………………………………………………
Patrik Skanser

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

………………………………………………………………………………………………………
Mariette Sjölund (S)

Justerande

………………………………………………………………………………………………………
Lennart Ahlström (S)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-10-13

Anslaget uppsättes

2016-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Patrik Skanser

§§ 118
Anslaget nedtages

Utdragsbestyrkande

2016-11-07
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SN § 118
Handlingsplan utifrån delårsrapport per augusti 2016 för socialnämnden
Dnr 109/16
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bl a att gemensam
uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och
per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport
medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos.
Vidare har kommunfullmäktige beslutat den 20 juni 2016 § 118 bland annat att
nämnderna i samband med delårsrapporten per augusti månad ska inlämna en
handlingsplan till kommunstyrelsen för att kortsiktigt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få bättre balans mellan verksamhetens
behov och tillgänglig totalekonomi.
Socialnämnden beslutade den 29 september 2016 § 106 bland annat att godkänna
socialnämndens delårsrapport per augusti 2016 och överlämna den till kommunstyrelsen.
En handlingsplan utifrån delårsrapport per augusti 2016 för socialnämnden har
upprättats.
Charlotte Steiner (V) yrkar att godkänna förslag till handlingsplan utifrån delårsrapport per augusti 2016.
Hans Strandlund (M) yrkar avslag till Charlotte Steiners (V) yrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till
Charlotte Steiners (V) yrkande och med avslag till Hans Strandlunds (M) avslagsyrkande.
Socialnämnden beslutar således
att godkänna handlingsplan utifrån delårsrapport per augusti 2016 för socialnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.
Hans Strandlund (M), Tommy Emterby (KD) och Sari Svanström (C) reserverar
sig mot beslutet.
Socialnämnden beslutar att Hans Strandlund (M), Barbara Kabacinski Hallström
(L), Maria Blomberg (L) Tommy Emterby (KD) och Sari Svanström (C) får göra
notering till protokollet enligt bilaga 1 § 118/2016.
_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

