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Socialnämnden
§ 132

SN 2013/0075-700

Omfördelning av medel mellan förvaltningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att i årets ram omfördela 4 miljoner kronor från individ- och familjeomsorgsförvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen, vilket ska synas i september
månads prognos för 2013.
Bakgrund

Ordförande Björn Fagerslund (M) tar upp ett extra ärende på sammanträdet.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden i årets ram omfördelar 4 miljoner
kronor från individ- och familjeomsorgsförvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen
samt att detta ska synas i september månads prognos.
Janne Jansson (S) yrkar att socialnämnden väntar med beslutet på grund av semesterlöneskulden.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslaget under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Fagerlunds
(M) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Janssons (S)
yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat
enligt Fagerlunds (M) förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Tf. förvaltningschef IFO Anette Karlsson
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
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Socialnämnden
Sn § 133

SN 2013/0074-700

Driftbudget 2014 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna begäran om ytterligare medel utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar som underlag, till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Förvaltningen har tilldelats en budgetram med 85 917 tkr för 2014 samt 14 050 tkr avseende
försörjningsstöd.
Under 2013 har det skett förändringar i verksamheter som påverkar driftkostnaderna samt
en ökning av ansökningar av bl.a insatser inom den psykosociala enheten och LSS. Den
stora satsningen på förvaltningens öppenvårdsinsatser på både barn och vuxensidan har bidragit till att prognosen för 2013 visar ett överskott med 3 500 tkr främst avseende placeringar barn och unga.
Inför arbetet med detaljbudget 2014 minskas kostnaderna för externa placeringar barn och
unga med 3000 tkr vilket innebär att förvaltningen i stora delar klarar planerade verksamheter och de volymökningar vi idag kan se. Däremot är det viktigt att framhålla att budgeten
är snäv och att det inte finns utrymme för t.ex oförutsedda utgifter, inte heller för arbete
med kvalitetsuppföljning.
Det sociala företaget Fix-it, som starttas upp med hjälpa av bl.a EU-medel behöver frikopplas från kommunal verksamhet och drivas som ett eget socialt företag. Verksamheten visar
goda resultat, t.ex har flera personer med många års missbruk haft en längre tids sammanhängande drogfrihet än tidigare i sitt vuxna liv. Sådan verksamhet är ett gott exempel på
långsiktigt socialt arbete och ett viktigt komplement till andra verksamheter som arbetar för
att fånga upp personer som stått utanför samhället både avseende egen försörjning och
normer i övrigt. Fortfarande har verksamheten inte kommit så långt att de i dagsläget helt
klarar stå på egna ben. Som ett stöd för fortsatt verksamhet föreslås nämnden avsätta 720
tkr som ett driftsbidrag under 2014. Frågan om Fix-it är fn under beredning och återkommer som ett enskilt ärende.
Det finns i dagsläget en försiktig tendens att försörjningsstödet minskar men inte i önskvärd
omfattning, en analys av detta förhållande pågår. Det finns inget som i dag talar för att tilldelad ram med 14 050 tkr är tillräckligt för 2014, budgetramen behöver utökas med 1 000
tkr för att klara behovet.
I arbetet med detaljbudget 2014 gör tillförordnad förvaltningschef bedömningen att individoch familjeomsorgsförvaltningen i stort klarar verksamheten trots stora volymökningar med
tilldelad ram, under förutsättning att vi minskar budgeten för placeringar avseende barn och
unga med 3 000 tkr
Justerandes signatur
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Socialnämnden
Sn § 133 (forts.)

(med utgångspunkt för 2013 års prognos). Det saknas dock fortfarande 650 tkr för driften
och 1 000 tkr för försörjningsstöd.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att begära utökad driftsbudget för 2014 med 650 tkr samt förstärka budgeten avseende försörjningsstöd
med 1000 tkr.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden överlämnar begäran om ytterligare medel utöver ram för verksamhetsåret 2014 med bilagda konsekvensbeskrivningar som
underlag till kommunstyrelsen.
Janne Jansson (S) yrkar att socialnämnden beslutar om egna besparingar för att visa att socialnämnden tar ansvar för nämndens ekonomi innan ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Fagerlunds
(M) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Janssons (S)
yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat
Fagerlunds (M) förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 2.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf.förvaltningschef IFO Anette Karlsson, 2013-09-16
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2014
Ramtilldelning, försörjningsstödet 2014
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tf.förvaltningschef IFO Anette Karlsson
Ekonom Pia Möller
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Driftbudget 2014 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna begäran om ytterligare medel utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar som underlag, till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Förvaltningen har tilldelats en budgetram med 85 917 tkr för 2014 samt 14 050 tkr avseende
försörjningsstöd.
Under 2013 har det skett förändringar i verksamheter som påverkar driftkostnaderna samt
en ökning av ansökningar av bl.a insatser inom den psykosociala enheten och LSS. Den
stora satsningen på förvaltningens öppenvårdsinsatser på både barn och vuxensidan har bidragit till att prognosen för 2013 visar ett överskott med 3 500 tkr främst avseende placeringar barn och unga.
Inför arbetet med detaljbudget 2014 minskas kostnaderna för externa placeringar barn och
unga med 3000 tkr vilket innebär att förvaltningen i stora delar klarar planerade verksamheter och de volymökningar vi idag kan se. Däremot är det viktigt att framhålla att budgeten
är snäv och att det inte finns utrymme för t.ex oförutsedda utgifter, inte heller för arbete
med kvalitetsuppföljning.
Det sociala företaget Fix-it, som starttas upp med hjälpa av bl.a EU-medel behöver frikopplas från kommunal verksamhet och drivas som ett eget socialt företag. Verksamheten visar
goda resultat, t.ex har flera personer med många års missbruk haft en längre tids sammanhängande drogfrihet än tidigare i sitt vuxna liv. Sådan verksamhet är ett gott exempel på
långsiktigt socialt arbete och ett viktigt komplement till andra verksamheter som arbetar för
att fånga upp personer som stått utanför samhället både avseende egen försörjning och
normer i övrigt. Fortfarande har verksamheten inte kommit så långt att de i dagsläget helt
klarar stå på egna ben. Som ett stöd för fortsatt verksamhet föreslås nämnden avsätta 720
tkr som ett driftsbidrag under 2014. Frågan om Fix-it är fn under beredning och återkommer som ett enskilt ärende.
Det finns i dagsläget en försiktig tendens att försörjningsstödet minskar men inte i önskvärd
omfattning, en analys av detta förhållande pågår. Det finns inget som i dag talar för att tilldelad ram med 14 050 tkr är tillräckligt för 2014, budgetramen behöver utökas med 1 000
tkr för att klara behovet.
I arbetet med detaljbudget 2014 gör tillförordnad förvaltningschef bedömningen att individoch familjeomsorgsförvaltningen i stort klarar verksamheten trots stora volymökningar med
tilldelad ram, under förutsättning att vi minskar budgeten för placeringar avseende barn och
unga med 3 000 tkr
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(med utgångspunkt för 2013 års prognos). Det saknas dock fortfarande 650 tkr för driften
och 1 000 tkr för försörjningsstöd.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att begära utökad driftsbudget inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen för 2014 med 650 tkr
samt förstärka budgeten avseende försörjningsstöd med 1000 tkr.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden överlämnar begäran om ytterligare medel utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar
som underlag, till kommunstyrelsen.
Janne Jansson (S) yrkar att socialnämnden tar egna beskparingar för att visa att socialnämnden tar ansvar för nämndens ekonomi innan ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Fagerlunds
(M) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Janssons (S)
yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat
Fagerlunds (M) förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 3.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf.förvaltningschef IFO Anette Karlsson, 2013-09-16
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2014
Ramtilldelning, försörjningsstödet 2014
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tf.förvaltningschef IFO Anette Karlsson
Ekonom Pia Möller

Justerandes signatur
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Driftbudget 2014 – Vård- och omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna begäran om ytterligare medel utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar som underlag, till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Vård och Omsorgsförvaltningen har tilldelats en budgetram om 350 854 tkr inför
verksamhetsåret 2014. Förvaltningen har arbetat fram en detaljbudget utifrån den
tilldelade ramökningen i juni. Behovet överskrider den tilldelade ramökning.
Förvaltningen ser svårigheter med att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav på
patientsäkerhet och god kvalité, företrädesvis inom hemvården. Patientansvariga
sjuksköterskor har alltför många patienter och därför bedömer förvaltningen att
en förstärkning av ytterligare sjuksköterskor är nödvändigt.
Förvaltningen förutser också sedvanliga volymökningar inom äldreomsorgen vilket medför en kostnadsökning. Volymökningen inom äldreomsorgen är baserad
på den demografibudgetmodell som ekonomienheten tagit fram enligt uppdrag
från Kommunstyrelsen (KS§241, KS2012/0379).
Socialstyrelsens författning SOSFS 2012:12 kommer inte att träda i kraft 1 januari
2014. Förvaltningen ser dock ett behov av att förstärka nattbemanningen så att det
finns en medarbetare per 15 boenden nattetid. Idag finns det en medarbetare per 20
boenden.

Funktionshinderverksamhetens volymökning avseende personlig assistans ryms
inom befintlig budget. Förvaltningen har också minskat verksamheten inom ledsagning och kontaktperson LSS. Efterfrågan på bostäder inom gruppbostad och
servicebostad har dock ökat. De planerade besparingarna inom dessa verksamheter har därför inte varit möjliga att genomföra.
Under 2013 öppnade förvaltningen ytterligare en gruppbostad, Klockarbolet. Inför 2014 så saknas medel för hyra samt viss del av personalen då inte de tänkta
besparingarna/förändringarna är möjliga att genomföra på grund av en ökad efterfrågan på platser inom gruppbostäder LSS.
Förvaltningen ser ett behov av att kunna genomföra nödvändiga utbildningar för
personalen inom vård och omsorg. Detta behov har fått stå tillbaka med anledning av den ansträngda ekonomin.

Justerandes signatur
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Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att begära
ytterligare om 6 685 tkr för ökade kostnader inom vård- och omsorgsförvaltningen inför verksamhetsåret 2014.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden överlämnar begäran om ytterligare medel utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar
som underlag, till kommunstyrelsen.
Janne Jansson (S) yrkar att socialnämnden tar egna beskparingar för att visa att socialnämnden tar ansvar för nämndens ekonomi innan ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Fagerlunds
(M) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Janssons (S)
yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat
Fagerlunds (M) förslag till beslut.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 4.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Lotta Hjoberg, förvaltningschef VoO, och Annica Olsson, ekonom,
2013-09-16
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2014, daterad 2013-09-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson

Justerandes signatur
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Driftbudget 2014 – Vård- och omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna begäran om ytterligare medel utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar som underlag, till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Vård och Omsorgsförvaltningen har tilldelats en budgetram om 350 854 tkr inför
verksamhetsåret 2014. Förvaltningen har arbetat fram en detaljbudget utifrån den
tilldelade ramökningen i juni. Behovet överskrider den tilldelade ramökning.
Förvaltningen ser svårigheter med att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav på
patientsäkerhet och god kvalité, företrädesvis inom hemvården. Patientansvariga
sjuksköterskor har alltför många patienter och därför bedömer förvaltningen att
en förstärkning av ytterligare sjuksköterskor är nödvändigt.
Förvaltningen förutser också sedvanliga volymökningar inom äldreomsorgen vilket medför en kostnadsökning. Volymökningen inom äldreomsorgen är baserad
på den demografibudgetmodell som ekonomienheten tagit fram enligt uppdrag
från Kommunstyrelsen (KS§241, KS2012/0379).
Socialstyrelsens författning SOSFS 2012:12 kommer inte att träda i kraft 1 januari
2014. Förvaltningen ser dock ett behov av att förstärka nattbemanningen så att det
finns en medarbetare per 15 boenden nattetid. Idag finns det en medarbetare per 20
boenden.

Funktionshinderverksamhetens volymökning avseende personlig assistans ryms
inom befintlig budget. Förvaltningen har också minskat verksamheten inom ledsagning och kontaktperson LSS. Efterfrågan på bostäder inom gruppbostad och
servicebostad har dock ökat. De planerade besparingarna inom dessa verksamheter har därför inte varit möjliga att genomföra.
Under 2013 öppnade förvaltningen ytterligare en gruppbostad, Klockarbolet. Inför 2014 så saknas medel för hyra samt viss del av personalen då inte de tänkta
besparingarna/förändringarna är möjliga att genomföra på grund av en ökad efterfrågan på platser inom gruppbostäder LSS.
Förvaltningen ser ett behov av att kunna genomföra nödvändiga utbildningar för
personalen inom vård och omsorg. Detta behov har fått stå tillbaka med anledning av den ansträngda ekonomin.
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Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att vidta följande åtgärder enligt åtgärdslistan och konsekvensbeskrivning för att nå en budget i balans inom
vård och omsorgsförvaltningen inför verksamhetsåret 2014.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden överlämnar begäran om ytterligare medel utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar
som underlag, till kommunstyrelsen.
Janne Jansson (S) yrkar att socialnämnden tar egna beskparingar för att visa att socialnämnden tar ansvar för nämndens ekonomi innan ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Fagerlunds
(M) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Janssons (S)
yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat
Fagerlunds (M) förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 5.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Lotta Hjoberg, förvaltningschef VoO, och Annica Olsson, ekonom,
2013-09-16
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2014, daterad 2013-09-16
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson
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Återtagande av beslut om bemanning vid särskilt boende med anledning av ny författning, SOSFS 2012:12
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att återta beslut § 129/2013 om bemanning vid särskilt boende med
anledning av ny författning, SOSFS 2012:12.
Bakgrund

Den 10 september 2013 beslutade socialnämnden att bemanna särskilt boende nattetid med
minst en medarbetare per 15 boende per natt vilket innebär en utökning med 7.68 årsarbetare. Socialnämnden beslutade att öka antalet biståndsbedömare med 1.0 årsarbetare och
begärde ytterligare 5.4 miljoner av kommunfullmäktige, inför 2014 års budget, för att bemanna på särskilt boende.
Bakgrunden till socialnämndens beslut den 10 september 2013 berodde på att Socialstyrelsens författning, SOSFS 202:12, skulle träda i kraft den 1 januari 2014.
Enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen kommer inte längre författningen att träda i
kraft från årsskiftet 2014.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden återtar beslut § 129/2013 om
bemanning vid särskilt boende med anledning av ny författning, SOSFS 2012:12.
Bengt Erik Askerlund (MP) yrkar att socialnämnden endast återtar beslutet om att öka antalet biståndsbedömare med 1.0 årsarbetare.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Fagerlunds
(M) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt Askerlunds
(MP) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Socialnämnden har därmed beslutat
Fagerlunds (M) förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 6.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-18

Socialnämnden
§ 137 (forts.)
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg
Ekonom Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-18

Sida 13

Socialnämnden

Bilaga 1:
Omröstning § 132

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

SUMMA

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

AVSTÅR

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-18

Sida 14

Socialnämnden

Bilaga 2:
Omröstning § 133

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

SUMMA

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

AVSTÅR

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-18

Sida 15

Socialnämnden

Bilaga 3:
Omröstning § 134

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

SUMMA

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

AVSTÅR

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-18

Sida 16

Socialnämnden

Bilaga 4:
Omröstning § 135

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

SUMMA

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

AVSTÅR

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-18

Sida 17

Socialnämnden

Bilaga 5:
Omröstning § 136

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

SUMMA

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

AVSTÅR

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-18

Sida 18

Socialnämnden

Bilaga 6:
Omröstning § 137

Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Jan Hallström (FP)

X

Madeleine Biesert Salén (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

SUMMA

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

AVSTÅR

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2013-09-18

Anslagsdatum

2013-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens arkiv, Stadshuset

Underskrift

Anslag tas ner

2013-10-16

...............................................................................................................

Helena Andersson
___________________________________________________________________________________________________________

