Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(7)

Sammanträdesdatum

2016-01-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Kallingesalen 09.00-10.15

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Norfall

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2016-01-11omedelbart justerat

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Anna-Karin Sonesson
Ordförande

Roger Fredriksson
Justerare

Malin Norfall
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-01-11

Datum då anslaget sätts upp

2016-01-11

Datum då anslaget tas ned

2016-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Underskrift

Anna-Karin Sonesson
sekreterare
Justerandes sign
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Roger Fredriksson (M) Ordförande
Kenneth Michaelsson (C) 1:e vice ordförande
Malin Norfall (S) 2:e vice ordförande
Peter Bowin (V)
Roger Gardell (L)
Nicolas Westrup (SD)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Förtroendevald med
närvarorätt

Anna Carlbrant (RP)

Tjänstemän

Magnus Widén, Roland Edvinsson, Tommy Ahlquist, Kristina Wramsby, Anna-Karin
Sonesson

Övriga
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§1

Dnr 2016-000006 101

Val av justerare
Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§2

Dnr 2015-000589 030

Förslag till insatser statliga integrationsmedel
Sammanfattning
Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8
miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Anslaget fördelas med 1,47
miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet
kommer att utbetalas under 2015 och får nyttjas även under 2016.
Ändringsbudgeten presenterades den 12 november. De 9,8 miljarderna
tillskjuts anslaget 25, Allmänna bidrag till kommuner.
Vid fördelningen av medel mellan kommunerna kommer antalet asylsökande
och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i
relation till kommunens befolkningstal att beaktas. Fördelningen för
kommuner och landsting har utgått från befolkningen den 31 december 2014
samt asylsökande per den 1 november 2015 och nyanlända under januari till
september 2015. Ronneby har tilldelats 57,5 miljoner kr.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt decembersammanträde att tilldela
kommunstyrelsen 27 285 000 kr av erhållet statsstöd att användas till i
tjänstemannaförslaget beskrivna anställningar, aktiviteter och
kringkostnader. Fullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att till nästa kommunfullmäktigesammanträde ta fram ett förslag om
hur återstående belopp av statsstödet ska fördelas och användas.
Nämnderna har därefter fått i uppdrag att komma med äskanden.
Nämnderna har återkommit enligt följande:
Socialnämnden - 995 tkr (personalsekr 550tkr, mottagningspersonal 445 tkr)
Miljö- och byggnadsnämnden – 1 800 tkr (planarkitekt, byggnadsingenjör
samt konsultinsatser)
Äldrenämnden – 21 325 tkr (inspiratörer Trygg integration 800tkr,
arbetsledare 175% 875 tkr, extraresurs 12 800 tkr, installatörer digitala larm
800 tkr, kulturarbetare 1600 tkr, chaufförer 1200 tkr, extrapersonal 3200 tkr,
drift 50 tkr)
Utbildningsnämnden – 22 329 tkr (förlängning av gjorda anställningar
hösten 2015, ytterligare personalförstärkningar, övriga kostnader t ex
skolskjuts, lokalhyror, pedagogiska hjälpmedel mm).
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Från Fritid- och kulturnämnden saknas äskande.
Personalenheten har lämnat ett yttrande med anledning av Socialnämndens
äskande. Personalenheten föreslås att man lägger till 159 tkr för kostnader
för annonsering och deltagande vid mässor i samband med
rekryteringsarbetet.
Till förfogande att fördela efter redan tidigare beslut eller förslag till beslut
(äskanden från överförmyndarnämnden 564 tkr, utbildningsnämnden
förskola Kallinge 2 052 tkr, balanskonto 8410 tkr) är 19,189 miljoner kr.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson
(C) samt Roger Gardell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar
att 19 189 tkr fördelas enligt följande:
SN

445 tkr

mottagningspersonal

MBN

1 800 tkr

planarkitekt, byggnadsingenjör, konsultinsatser

ÄN

1 675 tkr

inspiratörer, arbetsledare (800 tkr+875 tkr)

UN

10 100 tkr

KS

709 tkr

personalsekr 550tkr + annons, mässor 159 tkr

Centrala konton 4 460 tkr avsätts som reserv
att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med sitt äskande
att omfördela 1000 tkr från av kommunfullmäktige tidigare beviljade medel
(27 285 tkr) till KS att hanteras för integrationsinsatser inom föreningslivet.
att arbetsutskottet förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkade
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att 19 189 tkr fördelas enligt följande:
SN

445 tkr

mottagningspersonal

MBN

1 800 tkr

planarkitekt, byggnadsingenjör, konsultinsatser

ÄN

1 675 tkr

inspiratörer, arbetsledare (800 tkr+875 tkr)

UN

10 100 tkr

KS

709 tkr

personalsekr 550tkr + annons, mässor 159 tkr

Centrala konton 4 460 tkr avsätts som reserv
att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med sitt äskande
och
att omfördela 1000 tkr från av kommunfullmäktige tidigare beviljade medel
(27 285 tkr) till KS att hanteras för integrationsinsatser inom föreningslivet.
Arbetsutskottet beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.
________________
Exp:
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