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Handläggare
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Socialnämnden

Sammanställningar av verksamheternas effektiviseringar
inom Socialkontoret.
Bakgrund
Socialnämnden behöver minska sin budgetram inför år 2020 med 2,7 miljoner
kronor, vilket motsvarar cirka fyra årsarbetare.

Förslag på åtgärder
Socialkontoret ger som förslag till socialnämnden att minska budgetramen med
följande åtgärder/tjänster
– minska budgeten för externa placeringar med 650 000 kr inom område
Myndighet och uppdrag. Konsekvens av denna åtgärd: Erbjuda och besluta om
hemmaplanslösningar framför externa placeringar. För brukare innebär beslutet
att få sina behov tillgodosedda i hemkommunen och medför en omställning att
flytta. Inga kända risker finns.
– minska med en administrativ tjänst med 650 000 kr inom
Funktionshinderomsorgen. Konsekvens av denna åtgärd: Enhetscheferna inom
funktionshinderomsorgen kommer få administrativt stöd bl.a. i fakturahantering
av administrativa samordnare inom verksamhetsområdet. Inga kända risker
finns.
– minska med en gruppledartjänst 670 000 kr, en samordnare 594 000 kr samt
delar av en projektledartjänst 136 000 kr inom område Arbete och familj.
Konsekvens av denna åtgärd: Dessa tjänster kommer att vara vakanta och inte
återbesättas till år 2020. Effektiviseringen medför inga kända risker eller
konsekvenser.
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