Tjänsteutlåtande
2021-03-02

Socialnämnden
Mathias Elmersjö
Utvecklingsledare
mathias.elmersjo@ekero.se

Åtgärder med anledning av kostnadsutvecklingen inom
området barn och unga
Dnr SN21/45

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Under de senaste åren har antalet placeringar av barn och unga, liksom kostnaderna för
dessa, ökat i såväl Ekerö kommun som i många andra kommuner. Mot bakgrund av denna
utveckling gav socialnämnden i september 2020 förvaltningen i uppdrag att se över på vilket
sätt kostnaderna för placerade barn och ungdomar kan sänkas. Nedan presenteras de
åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas inom förvaltningen. Åtgärderna är framförallt
inriktade mot att få en bättre överblick över beslut och insatser, överföra externa insatser till
egen regi, samt förebygga behov av externa placeringar genom en mer ändamålsenlig
öppenvård.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Åtgärder med anledning av kostnadsutvecklingen inom området barn och
unga, 2021-03-02.

Ärendet
Socialförvaltningen har vidtagit, eller kommer att vidta, en rad åtgärder för att förbättra den
ekonomiska styrningen inom verksamheten barn och unga samt sänka kostnaderna för
placeringar. Nedan redogörs för de viktigaste åtgärderna:




Förhandlingar har genomförts med konsulentstödda familjehem med syftet att de
ska övergå i egen regi. Under 2020 övergick tre familjehem i egen regi och ett
kommer att övergå fr o m 1 maj i år.
En förbättrad rutin för köp av platser utanför ramavtal kommer att tas fram, dels för
att minimera dessa och dels för att de i förekommande fall ska bli så rättssäkra och

Tjänsteutlåtande
2021-03-02









förmånliga som möjligt. Vidare ska alla individavtal gås igenom i syfte att minimera
merkostnader utöver avtalad dygnsavgift.
En översyn kommer att göras av pågående ärenden inom barn och unga i syfte att
förbättra valet av insats för olika målgrupper och undersöka hur man kan arbeta
annorlunda med de ärenden som leder till placering.
En genomlysning av öppenvården kommer också att göras för att se över och
utveckla insatsutbudet så att det på ett ännu bättre sätt kan möta de behov som
finns. Vidare ska öppenvårdens insatser marknadsföras mer för att behov ska kunna
fångas upp på ett tidigare stadium.
Verksamhetschef för IFO återtar delegation för placeringsbeslut för att en bättre
helhetsbild kring arbetssätt, placeringar och kostnader ska kunna uppnås.
Den ekonomiska redovisningen ska bli mer verksamhetsnära för att öka
budgetmedvetenheten och lättare kunna se var kostnader uppstår.
Den ekonomiska analysen Kostnad per brukare (KPB) kommer att beställas för
området individ- och familjeomsorg, för att få en tydligare bild av hur resurserna kan
användas mer effektivt utan att det påverkar kvaliteten för den enskilde.

Barnkonsekvensanalys
Bedömning görs att socialnämndens beslut inte får påtagliga direkta eller indirekta
konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.
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