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Förslag till social och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 godkänns
2. Social- och omsorgsnämndens ordförande ges i uppdrag att vid behov
lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från
revisorerna.
Ärende
Bokslutet för Socialnämnden visar ett underskott med 11,4 mnkr, vilket
motsvarar 2,5 procent av nämndens budget.
Orsaken till underskottet är att kostnaderna för placeringar på HVB (hem för
vård och boende), både beträffande unga och vuxna har ökat kraftigt under
året. Verksamheten visar ett underskott med 19 mnkr. Budgetavvikelsen
genereras av att fler unika individer har haft behov av placering på HVB.
Under 2019 ska en beslutad åtgärdsplan omsättas i aktiviteter men samtidigt så
finns flera osäkerhetsfaktorer gällande prognos generellt av kostnader för
HVB.
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Ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 4,6 mnkr. Antal hushåll med
ekonomiskt bistånd har minskat med cirka 2 procent per månad jämfört med
2017, vilket motsvarar cirka 40 färre hushåll färre per månad med utbetalning.
På grund av att det funnits tomma lägenheter i perioder, bland annat till följd
av renoveringar så visar bosociala verksamheten ett underskott med 0,8 mnkr.
Hanteringen av lägenheter övergick till boendeenheten under
kommunstyrelsens ansvar perioden september till och med december 2018.
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Trots ett intensivt rekryteringsarbete finns det fortfarande brist på familjehem.
Socialförvaltningen har de senaste åren allt oftare haft behov av att föreslå
högre ersättningar än de av SKL rekommenderade, främst på grund av att
uppdragen är komplexa och krävande eller att socialförvaltningen övertar ett
familjehem från en privat organisation. På grund av retroaktiva ersättningar
från Migrationsverket för placerade ensamkommande barn i familjehem visar
verksamheten i år ett mindre överskott med 0,3 mnkr. Utredningsplaceringar
visar ett överskott med 4,1 mnkr. Det har under året varit endast någon enstaka
utredningsplacering avseende barn/familj.
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