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§ 54
Sammanställning - budgeterade placeringar inom barn- och
ungdomsenheten samt inom vuxenenheten
Dnr SON 2018-42
Avdelningschef individ- och familjeomsorg redovisar sammanställning avseende
kostnader för budgeterade placeringar inom barn- och ungdomsenheten samt inom
vuxenenheten.
Redovisningarna visar på avsatt budget och hittills uppbokade placeringskostnader.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skriftliga redovisning kompletterat med muntlig redovisning på
sammanträdet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
SON för kännedom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 55
Inbjudan att vara med i utvecklingsprojekt med målet att bryta
långvarigt biståndsberoende
Dnr SON 2018-91
Många individer har ett långvarigt biståndsmottagande. Det behöver brytas
samtidigt som arbetet med ekonomiskt bistånd behöver utvecklas inför kommande
utmaningar inom välfärden.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder nu in kommuner att vara med i ett
unikt utvecklingsprojekt med målet att bryta långvarigt biståndsberoende. 25
kommuner kan delta och det är först till kvarn som gäller.
Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala biståndskostnader och ett
attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen. Projektet omfattar bland annat
aktuell forskning, kompetensutveckling, ledarskapsutbildning och utvärdering av
bedömningsinstrument och brukarmedverkan.
Intresseanmälan kan skickas in redan nu. Senast den 28 april 2018 behöver SKL få
in ett politiskt förankrat beslut. Den 28 maj 2018 är ett första uppstartsmöte.
Ytterligare information finns att läsa på SKL:s hemsida under ekonomiskt bistånd.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom förvaltningens ansökan om att anmäla
sig till utvecklingsprojektet.
Socialnämnden informeras i ärendet vid nämndens sammanträde den 25 april.
Beslutet skickas till
Avdelningschef individ- och familjeomsorg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 56
Budgetfrågor/diskussioner
Dnr SON 2018-44
Socialnämnden har tidigare beslutat att budgetfrågor ska diskuteras vid
arbetsutskottets sammanträden.
Vid dagens sammanträde förs dialog och diskussion kring
-

Ekonomiskt utfall per februari 2018 med beräknad årsprognos i enlighet
med den redovisning som nämnden fick vid sammanträde den 27 mars.

-

Förvaltningens inplanerade möte med personalenheten den 4 april för
diskussioner kring bemanningssituationen inom vård och omsorg.

-

Ekonomisk handlingsplan för presentation vid nämndens sammanträde 25
april.

Arbetsutskottets beslut
Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en handlingsplan med åtgärdsförslag för
budget i balans med redovisning till nämndens sammanträde den 25 april 2018.
Förvaltningen får i uppdrag att se över taxor/avgifter inom vård- och omsorg och
LSS/socialpsykiatri inklusive kostnader för omsorgsresor samt att återkomma till
nämnden med redovisning och förslag till beslut senast i augusti 2018.
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka alternativa lösningar på
omvårdnadsbehov inom vård och omsorg med inriktning på brytpunkt mellan
hemtjänst och särskilt boende samt att återkomma till nämnden med redovisning
senast i augusti 2018.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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