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Ärende väckt av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avseende
kostnadstak för akutboende

ASN-2019-7970
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 9
maj 2019. I initiativet föreslås förvaltningen återkomma med förslag på ett kostnadstak för
akutboenden samt att rapportera kostnader för bistånd för boende vid varje
nämndsammanträde.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden att besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår förslagen i ärende väckt av Helena Nanne (M) och
Charlotte Bossen (C) avseende kostnadstak för akutboende.
Yrkanden

Sedat Arif (S) yrkar avslag på initiativets första att-sats: att uppdra åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att vid varje sammanträde återkomma med en rapportering av kostnaden för fattade
beuppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att återkomma med förslag på ett
kostnadstak för akutboende för beslut på nämndssammanträdet i juni, där överstigande
belopp ska godkännas av arbetsmarknads- och socialnämndenslut kring bistånd för boende.
Sedat Arif (S) yrkar avslag, med hänvisning till socialtjänstlagen, på initiativets andra att-sats:
att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att återkomma med förslag på ett kostnadstak för
akutboende för beslut på nämndssammanträdet i juni, där överstigande belopp ska godkännas av
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till nämndintiativet.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på sitt eget avslagsyrkande mot Helena Nannes
(M) bifallsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår initiativets förslag.
Reservationer

Helena Nanne (M) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
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