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§ 15
Månadsrapport för november

Dnr 1.2-650/2012
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner månadsrapporten för november 2013.
Ärendet
Nämndens budget prognostiseras att visa ett överskott på ca
8 mnkr. I prognosen har 5 mnkr reserverats för att i bokslutet
begära ombudgetering till 2014 för projektet Barn som far illa.
De största avvikelserna är kostnaderna för evakueringen av
Kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 4,9 mnkr samt
avvecklingskostnader vid Gålö behandlingscenter. Vidare ökar
efterfrågan på familjerådgivning vilket beräknas innebära en
kostnadsökning på ca 1,4 mnkr. Dessa ökade kostnader
finansieras av avsatta medel för omstrukturering samt
återbetalning från entreprenören för Råcksta stödboenden
avseende för mycket utbetald ersättning 2012.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
9 december 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda
uttalande.
Att Barnahus får del av överskottet för barn- och unga ser vi
positivt på, men att flera verksamheter väntar innan de startas är
olyckligt.
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På verksamheter för funktionsnedsatta syns besparingarna, vilket
ger ett överskott här, dessa personer får sämre villkor, främst när
det gäller utlandsvistelsen och kolloplatser, något som dessa
personer med funktionsnedsättningar ofta behöver extra väl.
Stödet till de olika organisationerna går med 2,4 mnkr i
underskott, för att låta fristående organisationer och Vinternatt
hjälpa de hemlösa, som har det allra sämst. Det är positivt att
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denna verksamhet byggs ut, när det finns ekonomiska medel att
använda sig av.
Det förs i månadsrapporten ett resonemang om främjandet av
elevers närvaro i skolan, särskilt i gymnasiet. Problemen med för
tidiga avhopp i gymnasieskolan är fortsatt en utmaning för
staden. Att skärpa upp administrationen kring olovlig frånvaro
kan vara en del av arbetet men det är långt ifrån tillräckligt.
Miljöpartiet har tidigare föreslagit att staden arbetar mer
framåtsyftande för att främja alla elevers närvaro i
gymnasieskolan. Den målbild som borde fastslås är en
meningsfull, utvecklande och hanterbar gymnasieskola för alla.
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