SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Social- och arbetsrnarknadsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-09-21

Plats och tid

Södra Ägatan 4 kl. 17:00-17:30

Beslutande ledamilter

Bernt A Runberg (S) (ordförande)
Anna-Maria Saastamoinen (S)
Mona Beralund Nilsson (S)
Kader Hamakarim (MP)
Jerker Halling tV)
Stina Lukassen (KD)
Nlerjern Maslo (M
Ineela Ohldin (NI)
Carina Ekedahl (1.) (ice ordförande)
Stefan Engtall (M) ersitter Carin 1 ledq ist (C)
Kenneth Viherg (M)

Ej tjiinstgörande ersiittare

Elisabeth Andersson tS)
1 herese Aronius tS)
Il irgitta Johansson (S)
lars—Erik NIöse (5)
Ake Wennerberg tE)

övriga niirvarande

Mio Saba Sjösten (Socialchet’)
Anna—Maria Raimer Scander (Adrninistrati chefl
Irene Jansson (Verksamhetschefl
t.cna Eundkt ist (Chefsekonorn)

Utses att justera

Carina lkeclahl (1.)

Justeringens plats och tid

Södra Agatan 4b 2017-10-05

Paragrafer

13-49
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Social- och arbetsrnarknadsnärnnden
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‘S’yp\V
Und e rs krifte r

Carina Ekedahl (L)

ANSLAG!BEVIS

Protokollet ärjusterat. Justeringen har lillkännagi its genom anslag.

tnstans

Social- och arhetsrnarknadsnämnden

Sa ni man träd esd a tum

2017-09-21

.nsIag sätts upp

2017-10-05

Anshig tas ner

2017-10-27

Fört aringspiats för
protokollet

Södra Agatan 1

Underskrift

..

Anna-Maria Raimer Scander
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tI
Syp\V

Innehåtisförteckning
Kontroll av utbetaltiingar avseende ekonomiskt bistånd. avstämning
september2017
Kompletterande förslag till fördelning av föreniiwsbidrac 2017 SEE§44
Seriges ensamkommandes forening
§45
Ekonomisk rnånadsrapport 2017
Social- och arhetsmarknadsnämndens budget’ plan 20 18-2020 samt Särskild
SS46
budgetskrivelse
Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen. tobakslagen samt lagen om
S47
handel med vissa receptfria läkemedel
§48
Upphandling av boende mcd eller titan stöd
§49
Social- och arbetsrnarknadsnärnndens sammanträdestider 201 8
-

,Justerandes sign

ttdragsbeshrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2017-09-21

•

‘S’TI\V

§43
SAN 356117

Kontroll av utbetalningar avseende ekonomiskt bistånd,
avstämning september 2017
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Ärendet
1 social- och arbetsmarknadsnärnndens årshjul för 2017 ingår att redovisning av internkontroll
och titbetalningar av ekonomiskt bistånd ska rapporteras tv gånger per år, i mars samt
september månad. 1 årshjulet a redovisningen benämnd kontrolI av uthetalningar
ekonomiskt bistånd.”

Expedieras till
Enhetschef. Ekonomiskt bistånd

Justerandes sign

ttdragshestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

<f)

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-09-21

§44
SAN 237117

Kompletterande förslag till fördelning av föreningsbidrag 2017
SEF-Sveriges ensamkommandes förening

-

Beslut
Social- och arbetsrnarknadsnämnden beviljar föreningsbidrag för år 2017 enligt följande:
• SEF-Sveriges ensamkommandes förening

—

Mölndal 15 000 kronor

Ärendet
Det har till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen kommit ansökningar för fören ingsbidrag
på samman la%t 1 524 240 kr.
Förvaltningen lade vid nämndens sammanträde 201 7-08-3 1 fram ett förslag till fördelning av
bidrag till ett antal föreningar som bedriver ett komplement till nämndens ordinarie
verksamhet. Nämndens beslöt vid sammanträdet att bevilje de av förvaltningen föreslagna
bidragen med undatag om ansökan om 15 000 kr från SEF-Sveriges ensamkommandes
förening da föreningen ansökan ej var komplett med undertecknad revisionsberättelse för
2016.
SEF-Sveriges ensamkommandes förening har därefter inkommit med undertecknad
revisionsberättelse och deras ansökan är därmed komplett och förvaltningen föreslår därvid
nämnden att bevilja SEf-Seriges ensamkommandes förening det ansökta bidraget.

Expedieras till
SEF

—

Sveriges ensamkommandes förening

-

Mötndal

t’tdragsbestyrkande
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•

§ 45
SAN 2/17

Ekonomisk månadsrapport 2017
Beslut
Social- och arbetsrnarknadsnärnnden godkänner månadsrapporten per augusti 201 7

Ärendet
Prognosen i månadsrapporten per augusti 201 7 beräknas till minus 16.3 rnnkr. Förvaltningen
arbetar med åtgärder för att reducera underskottet. 1 underskottet ingår även kostnader för
anordnande av bostäder för nvanlända på 8.5 mnkr. Nämnden har på grund av de kostnaderna
fått rnedivande av kommunstvrelsen att maxinalt överskrida budaeten med 9.6 mnkr.

Jnsterandes sign

ttdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdaturn
2017-09-21

§ 46
SAN 359/17

Social- och arbetsmarknadsnämndens budgeU plan 2018-2020 samt
Särskild budgetskrivelse
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden faststället förvaltningens förslag till särskild
budgetskrivning samt budget/plan 2018—2020 och överlämnar det titt kommunstyrelsen
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kornmunfttllmäktige att inrätta ett
nytt rarnomräde Boende, nyanlända.
Paragrafen förklaras omedelbart j usterad.

Ärendet
Den 21 juni beslutade fullmäktige om mål och indikatorer, utgiftstak. investerings
budget/plan samt skattesats. KF § 108-1 1 1. Utgångspunkten för nämnder och utskott är att
resursfördelningen i det ettåriga perspektivet därmed är avgjord och för 201 8 återstår att
lämna förslag titt prioriteringar mellan kommunhidragsområden. Fokus för höstens
budgetprocess ligger på planåren 2019-2020 och hcivudinriktningen är att den kommande
ettårsbudgeten för 2019 därefter ska utgå Från denna plan. Vid dagens sammanträde föreligger
förvaltningens förslag till särskild budgetskrivelse samt budgetpian 2018-2020.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestvrkande
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•

§ 47
SAN 369/1 7
Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobaksiagen samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
Social och arbetsmarknadsnärnnden föreslår kommunfulimäktige att anta förslag till förändrad
avgiftstaxa för ansöknings— och tilisynsavgifter enligt alkohoilagen. tobaksiagen samt titIsns
och konttollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla ftån och
med 2018-01-01.
Parazrafen förklaras omedelbart j usterad.

Ärendet
Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2012-01-01. Förvaltningen har därför gjort en
översyn av avgiftstaxan. Som ett led i översynen har jämförelse med kringliggande
kommuners motsvarande taxor gjorts. 1 kommunerna Kungälv. Öckerö. Tjörn. Stenungsund
samt Ale kommun gäller Göteborgs stads taxa. Förvaltningen förskir att även Mölndals stad
harmoniserar sin taxa med den gällande i Göteborg Stad.

Expedieras till
Kommunstvre isen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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tI

§48
SAN 373/17
Upphandling av boende med eller utan stöd
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnärnnden beslutar att Socialchef Mio Saba Sjösten ges i uppdrag
att tilldela och teckna avtal i enlighet med bilagt tilldelningsbeslut.
Paragrafen förklaras omedelbart j usterad.

Ärendet
Social- och arbetsmarknadsnämnden har har efter avslutat upphandlingsförfarande beslutat att
avtal avseende boende med eller titan stöd tilldelas nedanstående leverantörer. Civilrättsligt
bindande avtal kommer först till stånd genom båda parters undertecknande av avtal.

Expedieras till
Upphand Ii ngsenheten
SAF. Fnhetschef Vuxen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-09-21

§ 49
SAN 348117

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 201$
Beslut
Soc ja! och arbetsmarknadsnämnden antar förslaz till sammanträdestider för nämndens
ordinarie sammanträden 201 8.
Social och arhetsmarknadsnämnden antar förslae till sammanträdestider för nämndens sociala
utskott 20 1 8 samt
Social och arbetsrnarknadsnärnnden medger utskottet att självständigt ändta datum och tider
för utskottets sammanträden om utskottet anser det nödvändigt.

Ärendet
Social- och arbetsmarknadsnärnnden har att inför var verksamhetsår besluta om tidsplan för
nämndens ordinarie sammanträden. sammanträden med nämndens arbetsutskott samt
sammanträden med nämndens sociala titskott.
Förvaltningen har sammanställt förslag till kalendarium över ovan nämnda sammanträden.
Förslag till datum för nämndens ordinarie sammanträden hat schemalagts med hänsyn till
Kommunful Imäktiges- och Kommunstyrelsens sammanträden.
Med hänsyn till mängden ärenden som handhas av nämndens sociala utskott föreslås utskottet
att även under 2018 sammanträda varannan vecka med undantag för juli månad samt vid de
tillfällen då sociala utskottets sammanträde sammanfaller med Social- och
arbetsrnarknadsnärnndens sammanträden.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

ttdragsbeshrkande
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