Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2017-08-29

Plats och tid

Kommunhuset Henån, s-rum Hälsön 2017-08-29
08:30 – 09:15

Beslutande

Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Ulla Kedbäck (MP) ersättare
Ulf Sjölinder (L)
Lisbeth Arff (M)

för Anders Tenghede (V)

Övriga deltagande

Mats Överfjord (M) ersättare
Magnus Hultin, vik. verksamhetschef IFO
Maria Guzman, 1:e socialsekreterare
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Carin Persdotter, nämndsekreterare

Utses att justera

Ulf Sjölinder

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Henån, Förvaltningsområde omsorg
2017-08-31, kl: 09:00

Sekreterare

……………………………………..
Carin Persdotter

Ordförande

……………………………………..
Bertil Olsson

Justerare

……………………………………..
Ulf Sjölinder

Paragraf 71-72

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2017-08-29

Datum för anslags
uppsättande

2017-09-01

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunhuset Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Carin Persdotter

2017-09-25
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§ 71
Personärenden 2017 Utskottet för omsorg
Dnr KS/2017:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1244-1259.
____________
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§ 72
Tillfälligt kommunbidrag från regeringskansliet för ensamkommandes
boende
Dnr KS/2017:1408
Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att 195 miljoner kronor avsätts för
ensamkommande som fyller 18 år i höstförändringsbudgeten. Dessa medel fördelas
proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande
ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende
i respektive kommun per 30 juni 2017.
I förslaget föreslås Orust kommun tilldelas ca 350 257 kronor. Pengarna kommer att
betalas ut i december månad.
Med anledning av tillförda statliga medel ger utskottet förvaltningsområdeschefen
uppdraget att på nästkommande utskottsmöte informera hur pengarna kan användas,
hur stor målgruppen är och vilka konsekvenser det skulle innebära för Orust
kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-21
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att Omsorg redovisar för utskottet senare i höst hur pengarna kommer fördelas till
målgruppen samt
att lägga informationen till handlingarna.
____________
Beslutsexpediering:
Förvaltningsområdeschef
Vik. verksamhetschef IFO
1:e socialsekreterare

