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1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Boligsocial Indsats
 
Sags ID: EMN-2017-04192

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Boligsocial 
Indsats efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens 
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles 

Til Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen fra opgaveudvalget Boligsocial Indsats tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Løbende orientering - opgaveudvalget Boligsocial Indsats (1966326 - EMN-2017-04192)
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Møde 1

Formålet med det første møde var at præsentere medlemmer og opgave for udvalget 

med udgangspunkt i en bustur i udvalgte boligområder. 

Mødets program indeholdt følgende elementer: 

 Medlemmerne blev præsenteret for hinanden, kommissoriet for 

opgaveudvalget samt den overordnede procesplan for arbejdet, hvor der er 

planlagt 5 møder samt evt. nedsættelse af arbejdsgrupper.

 En bustur rundt i kommunen til udvalgte boligområder, hvor der har været 

gennemført boligsociale indsatser, for derved at få et fælles udgangspunkt 

for det videre arbejde. 

 Mødet blev afsluttet med medlemmernes refleksion over særlige 

opmærksomhedspunkter i forbindelse med udvalgets arbejde. 

Næste møde vil bl.a. se på faktuel viden om boligområderne i kommunen og 

boligsociale indsatser. 

Opgaven At give overblik over og forståelse for udfordringer og behov for en bolig 

socialindsats, opstille retningsanvisende principper for en sammenhængende og 

helhedsorienteret boligsocial indsats samt at opstille anbefalinger til typer af tiltag.
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