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Plats och tid
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Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 - 16.30
Krister Olsson (S) ordförande
Agnetha Persson (C)
Torsten Vigre (M)

Anneli Persson (S)
Thomas Löfgren (M)
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Kerstin Lingebrant, myndighetschef
Britt Tullberg, verksamhetschef Barn/Vuxna
Sven Holmberg, verksamhetschef socialt stöd

Utses att justera

Torsten Vigre (M)

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2009-09-25 kl. 08.30
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Krister Olsson

Justerande

Torsten Vigre
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Myndighetsutskottet välfärd

Sammanträdesdatum
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift

Karolina Larsson
Utdragsbestyrkande
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Dnr: 106-2009

Val av ledamöter till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete och Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Sammanfattning
Enligt reglementena för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete och
Rådet för funktionshindrade och pensionärer som antogs av Kommunfullmäktige
2009-05-25, § 69, ska ledamöter och ersättare utses till dessa organ.
Välfärdsberedningen, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen,
välfärdsutskottet, tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet samt
myndighetsutskottet välfärd utser en ledamot och en ersättare vardera.
I tre av organen utser majoriteten ledamoten och oppositionen ersättaren. I två av
organen utser oppositionen ledamoten och majoriteten ersättaren.
Majoriteten föreslår att Torsten Vigre (M) väljs till ordinarie ledamot i Rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete och att Krister Olsson (S) väljs till
ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer.
Myndighetsutskottet välfärds beslut
Till ledamot i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete väljs Torsten
Vigre (M).
Till ersättare i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete väljs Karin
Wigrup (C).
Till ledamot i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Karin Wigrup
(C).
Till ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Krister Olsson
(S).
Expediering:
Samtliga valda
Kommunförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Information om fattade delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut för perioden 2009-08-25 – 2009-09-22 respektive 2009-07-15
– 2009-09-21 (LSS)
Myndighetsutskottet välfärds beslut
•

Justerandes sign

Informationen om fattade delegeringsbeslut noteras

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Länsrätten i Skåne län
Överklagan bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, Mål nummer 3983-09 E
Överklagan bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, Mål nummer 1778-09 E
Länsstyrelsen i Skåne län
Underrättelse och remiss med begäran om redogörelse av ett beslut enligt LSS
som inte är verkställt (Dnr 329-2009)
Myndighetsutskottet välfärds beslut
•

Justerandes sign

Meddelandena noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr: 433-2009

Information
Verksamhetschef Sven Holmberg informerar om:
-

Antal hushåll med försörjningsstöd.
Försörjningsstöd i kronor.
Utbetalat försörjningsstöd efter orsak.
Antal hushåll med försörjningsstöd efter familjetyp och ålder.

Fram t.o.m. augusti 2009 har det utbetalats 899 409 kronor mer i
försörjningsstöd än för samma period 2008 (totalt 6 197 246 kronor).
Fram t.o.m. augusti 2009 har det utbetalats försörjningsstöd till 31 stycken fler
hushåll än för samma period 2008 (totalt 111 hushåll).
På förfrågan från utskottet berättade Sven Holmberg att de flesta mottagna
flyktingar har blivit självförsörjande under introduktionstiden.
Flyktingsamordnare Ola Knutsson inbjuds till nästa sammanträde för att
redogöra för hur det har gått för de flyktingar som har mottagits i Svalöv.
Myndighetsutskottet välfärds beslut
•
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
Flyktingsamordnare Ola Knutsson inbjuds till nästa sammanträde för att
redogöra för hur det har gått för de flyktingar som har mottagits i Svalöv.

Utdragsbestyrkande

