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Delårsrapport 1 2019 Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN
2019/31)
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 för överlämnande
till kommunstyrelsen, samt att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över samtliga
placeringar inom barn & unga, för att säkerställa att biståndet ges i rätt lagrum. Nämnden
ställer sig bakom övriga åtgärdsförslag i delårsrapporten.
Protokollsanteckning:
Moderaterna lämnar en protokollsanteckning:
Delår 1
Återigen en mycket oroande rapport om S&A ekonomi för 2019, framför allt är det
placeringskostnaderna som ökar mest. Förvaltningen har förtjänstfullt gjort stora förändringar
framförallt på personalområdet 2018 och minskat kostnader med dryga 20 miljoner för att nå
budget i balans. De förslag som förvaltningen tog fram till nämnden under 2018 att ta
ställning till, har ej sjösatts på samma sätt, endast "besparingar" för drygt 1-2 miljoner har
fattats beslut om 2018.
Kanske dax att ta fram detta dokument igen och diskutera kring några av de verksamheter
som är beskrivna där, när ekonomin ser ut som den gör 2019, och även åren framöver saknas
det pengar. Ingenting får vara förbjudet när situationen är som den är och det finns ingenting
som behöver bli sämre för att en verksamhet utvecklas och/eller omstrukturerats.
Förvaltningen beskriver att de vill vara en brukardriven resurseffektiva organisation och en
attraktiv arbetsplats med gott chefskap och medledarskap, samt kunna arbeta innovativt!
Som det är idag drar kostnaderna iväg på mer än ett område! Trots att utvecklingsarbete
påbörjats inom AME/Ekonomiskt bistånd för att fler människor ska komma i arbete ökar
kostnaderna. Övervältringskostnader från staten såsom MV FK AF blir allt mer tydliga på
flera områden, detta är ett oroande tecken.
Den mest bekymmersamma utvecklingen är placeringar av barn/unga med så tung
problematik att föräldrar vill säga upp föräldraskapet.
För att möta denna bekymmersamma situation måste vi ha ett mycket välfungerande
samarbete med de som möter barnen i mycket tidig ålder, för att de åtgärder som behövs kan
sättas in i ett mycket tidigt skede. Detta för att så långt som möjligt undvika placeringar
utanför det egna hemmet! Samt naturligtvis mycket stöd till föräldrar så att de orkar vara
föräldrar.
Vi måste också säkerställa att de kostnader som belastar S&A framförallt på området
placeringar Barn/Unga, är kostnader som vi ska betala.
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Sammanfattning
Förvaltningens prognos för 2019 efter mars månads utfall visar ett underskott på -18 mnkr.
Budgetavvikelsen kommer från:
Prognosen för intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn i familjehem visar ett
underskott på -1 mnkr.
Prognosen för utbetalning av ekonomiskt bistånd visar ett underskott på -1,9 mnkr.
Prognosen för placeringar av barn och unga visar ett underskott på -12,1 mnkr.
Prognosen för personalkostnader och övriga kostnader visar ett underskott på -3 mnkr.
Direktjustering av punkten

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag




SAN Delårsrapport 1
§53 SANAU Delårsrapport - delår 1
Delårsrapport 1 2019 Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 2 of 2

