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Ewa Carlsson 

Ordförande 

Ann-Katrin Löfstedt 

Justerande 

Peter Fransson 
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Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Information från myndighetsenheten 

Arbetsutskottets beslut  
Lämnad information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har begärt information i pågående ärenden gällande våld i nära 

relation samt familjehems placerade barn. 

Myndighetschefen informerar i två ärenden om våld i nära relation som 

pågått under 2018. 

När det gäller familjehemsplacerade barn är det f n 12 familjehemsplacerade 

barn och 3 ärenden gällande särskild förordnad vårdnadshavare. De barn 

som är placerade i familjehem övervägs var 6 månad där arbetsutskottet får 

information om placeringen.  

Ordföranden vill till nästa arbetsutskott få en redovisning över 

institutionsplaceringar och information i EKB-ärenden. 
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Ekonomisk information 
 
Arbetsutskottets beslut  
Lämnad information godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen redovisar prelimärt utfall per delprogram t o m april månad 

2018. Eftersom ekonomisystemet inte stänger förrän under dagen har ingen 

prognos tagits fram. Program ensamkommande barn visar dock ett stort 

negativt resultat. 

 

Arbetsutskottet diskuterar hur man ska förhålla sig till tidigare överskott 

inom EKB-verksamheten som fonderats med tanke på det förmodade 

negativa resultat som 2018 kommer att uppvisa. 

 

Socialnämnden har fått en minskad ram för 2018 med 547 tkr som avser 

minskade kapitalkostnader. 
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Budget 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
Förvaltningen/presidiets rangordning av socialnämndens behov inför 2019 

godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen och presidiet har träffat budgetberedning för en budgetdialog 

den 8 maj 2018. 

 

Socialchefen redovisar en kort sammanfattning av de områden nämnden 

haft höga kostnader för under 2017. Vidare presenteras de riskområden 

förvaltningen ser inför 2019. 

 

Socialchefen har tillsammans med presidiet rangordnat förvaltningens 

behov inför 2019, från 1 – 6.   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Christin Holmgren (L) vill ha en annan rangordning än den som 

presenterats och föreslår utifrån liggande förslag att rangordningen blir 

enligt följande, 5,6,2,3,4 och 1. 

 

Ann-Katrin Löfstedt (M) tillstyrker presenterat förslag från förvaltningen 

och presidiet. 

 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 2018-05-08. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer 

förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens/presidiets förslag. 
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Övrigt  
 
Peter Fransson (s) ordförande i Tillgänglighetsrådet lämnar information från 

rådets sammanträde den 8 maj 2018. 

Vid detta sammanträde medverkade Funktionsrätt, Jönköping och 

informerade om sin verksamhet. 

 

Tillgänglighetsrådet har haft svårt att få organisationer och politikers 

intresse för att delta. Det har även framförts synpunkter på tiden som rådet 

sammanträder (oftast kl. 14:00), varför man ska gå ut med en förfrågan om 

vilken tid som är lämpligast. 

Kommunens parlamentariska grupp har föreslagit att samtliga kommunala 

råd läggs under kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 – 2022. 

 

Peter menar att det behövs en nystart i rådet, men man avvaktar och ser vad 

som händer med den parlamentariska gruppens förslag. 
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