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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Socialnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2017-08-15 Paragrafer 194 - 195 
 

Anslaget sätts upp 2017-08- Anslaget tas ner 2017-09 

 
Förvaringsplats för 
protokollet Socialkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Ewa Carlsson 

 

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, klockan 08:30 – 12:10 

 

Beslutande Ann-Katrin Löfstedt, (M), ordförande 

Peter Fransson (S) 

Ann-Christin Holmgren (L) 

Anette Petersson (S) 

 

 

Övriga närvarande Ewa Carlsson, nämndsekreterare 

Lotta Damberg, socialchef 

 
  

Utses att justera Anette Pettersson Paragrafer 194 - 

195 

 

Justeringens plats   

och tid 

Socialkontoret 2017-08-22 

 

Underskrifter  

Sekreterare   
 

 

                     Ewa Carlsson 

  
Ordförande  

  Ann-Katrin Löfstedt  

  
Justerande 

 

 

  Anette Petersson 
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Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Handlingsplan för budget i balans 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en omplacering avseende 

placeringen på Nytida Bergshyddan AB. 

 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningens förslag till handlingsplan godkänns efter vissa redaktionella 

ändringar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-26 § 94 att 

Barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd ombeds återkomma till 

kommunfullmäktiges sammanträde senast den 30 oktober 2017 med en plan 

som innehåller åtgärder för att nå en budget i balans.  

 

Socialnämnden prognosticerade ett underskott motsvarande 4 600 tkr på 

helårsbasis för 2017. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-11. 

Konsekvensbeskrivning 2017-08-11. 

Handlingsplan för budget i balans 2017. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Avgifter 2018 inom socialnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningens förslag till avgifter inför 2018 godkänns. 

 

Reservation 
Peter Fransson (S) och Anette Petersson (S) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Peter Franssons (S) förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har att besluta om avgifter och taxor inför 2018. Avgifterna 

och taxorna fastställs av komunfullmäktige under oktober månad 2017. 

Förslaget på avgifter har sammanställts med hänsyn tagen till kommunens 

och socialnämndens ekonomiska läge för 2018 samt i jämförelse med andra 

kommuner i länet. Socialnämnden har en del avgifter som beräknas enligt 

schablon i förhållande till basbeloppet och dessa har beräknats på samma 

sätt inför 2018. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-03. 

Förslag till avgifter för 2018. 

 

Förslag vid sammanträdet 
Peter Fransson (S) föreslår att inga avgifter införs för hemsjukvård, och 

tillstyrker i övrigt förvaltningens förslag. 

 

Ann-Katrin Löfstedt (M) tillstyrker förvaltningens förslag till avgifter 2018.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt förvaltningens förslag till avgifter för 2018. 

 

 


	Plats och tid
	1700194 Handlingsplan för budget i balans 2017
	1700195 Avgifter inom socialnämndens verksamhet 2018

