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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen

2017-04-18

Dnr KS 2017-279

Kommunstyrelsen

Sociala investeringsprojektet ”Familjelotsen” begäran
om tilläggsanslag 2017
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1.

Omsorgsnämnden medges att förbruka 875 tkr till projekt ”Familjelotsen” under
2017 av de medel som kommunstyrelsen tidigare beviljat (KS 2014-04-22 §146)
för socialt investeringsprojekt för åren 2014-2016.

2.

Uppdrag ges till samtliga berörda nämnder att snarast under 2017 slutrapportera
projektet ”Familjelotsen” till kommunstyrelsen samt presentera hur respektive
förvaltning kommer använda de erfarenheter som dragits från projektet samt hur
man gemensamt avser att arbeta vidare utifrån målgruppens behov samt nya
metoder.

Ärende
”Familjelotsen” är ett projekt som finansieras genom den sociala investeringsfonden.
Projektet har som syfte att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för familjer
med sammansatta problem där barn- och eller föräldrar har en neuropsykiatrisk
diagnos samt är aktuella inom socialtjänsten. Omsorgsnämnden, barn- och
ungdomsnämnden, socialnämnden och bildningsnämnden framställer om 875 tkr år
2017 avseende förlängning av projektet.
Kommunstyrelsen har i beslut 2014-04-22 §146 beviljat projektet netto 11 219 tkr för
åren 2014-2016 (2 479 tkr 2014, 5 950 tkr 2015, 2 790 tkr 2016). Projektet har t o m
2016 förbrukat 6 597 tkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
finansieringsperioden för projektet ”Familjelotsen” förlängs så att omsorgsnämnden
kan använda 875 tkr år 2017.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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I december 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om tilläggsanslag för 2017. Då
beslutades att omsorgsnämnden maximalt får ianspråkta 2 800 tkr av markeringar
2017. Omsorgsnämnden tillåts använda de 875 tkr utöver de 2 800 tkr.
Sociala investeringsprojekt ska återbetalas. Projektets återbetalning ingår i
nämndernas budgetramar och därmed även återbetalning av de 875 tkr, då dessa
inryms inom projektets nettoram 11 219 tkr.

_________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och
bildningsnämnden, ”Sociala investeringsfonden, medel för implementering av projektet
familjelotsens metodkunskap”.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Omsorgsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Bildningsnämnden

