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Genomlysning av barn och unga inom individ
och familj
Svar på skrivelse från (S)
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna.
Sammanfattning
Eva Fagerhem m.fl. (S) har i en skrivelse gällande genomlysning av
barn och unga inom individ och familj hänvisat till att prognosen i
Tertialrapport 2, för individ- och familjeomsorg, sammantaget
uppvisar ett underskott. Förvaltningen redovisar svaren på frågorna
som ställs i skrivelsen.
Ärendet
Eva Fagerhem m.fl. (S) har i en skrivelse gällande genomlysning av
barn och unga inom individ och familj hänvisat till att prognosen i
Tertialrapport 2 sammantaget visar på ett underskott på 12,0 mnkr.
Det största underskottet finns inom barn- och ungdom, 10,0 mnkr
jämfört med budget. Underskottet förklaras huvudsakligen av
många pågående ärenden samt längre eller förlängda
placeringstider. Ökad personalomsättning innebär att inköp av
konsulter har tillkommit. Eva Fagerhem m.fl. (S) skriver att de
menar att det stora underskottet visar att mer budgetmedel krävs på
det här området. De vill få en mer fördjupad information vari
underskottet består.
Utifrån ovanstående önskar vi därför en genomlysning av barn och
ungdom inom individ och familj med följande frågeställningar:
•

Vad består detta underskott av? Kan förvaltningen
specificera de olika posterna och summorna i detta
underskott?

•

Hur arbetar förvaltningen med att komma till rätta med
underskottet med bibehållen kvalitet? Viktigt att eventuella
budgetåtgärder inte leder till sämre kvalitet och sämre
arbetsmiljö för personalen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för social omsorg. Samverkan
sker i samverkansgrupp 30 november 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Vad består underskottet av?
Underskottet på 10 miljoner består framförallt av externa
placeringar samt externa konsulter. Det kostnader som särskilt
bidrar till underskottet och avviker från budget är framför allt
externa placeringar på §12-hem med en prognos på 8,6 miljoner
(-6,2), placering i HVB-hem med 17,2 (-5,6) miljoner samt
stödboende med 6,4 (-3.9) miljoner. Utöver detta ligger prognosen
för jourhem på 8,3 (-4,2) miljoner samt köp av konsulter för
2,1 miljoner.
Vidare finns höga kostnader för placeringar för barn som har
funktionsnedsättning med stora behov. Del av underskottet som
uppstår, beror på att kostnaden för placering för flera inom
målgruppen överstiger den schablon som erhålls centralt. Fram till
maj belastade även försörjningsstöd för ungdomar i
träningslägenhet familjeenhetens budget. Avdelningen ser också att
ärendemängden ökar kombinerat med en ökad andel komplexa
ärenden inom området samsjuklighet med en betoning på psykisk
ohälsa. Det är en stor utmaning att få till en samfinansiering med
Region Stockholm (barn och ungdomspsykiatrin) för att minska
enhetens utgifter.
Hur arbetar förvaltningen med att komma till rätta med
underskottet med bibehållen kvalitet?
Förvaltningen arbetar aktivt med att se över om en planering
verkligen behövs och aktivt erbjuda stöd på hemmaplan, bland
annat genom ett LIHF-team (lösningsfokuserad intensiv
hemmabehandling), vilka placeringar som är möjliga att ta hem
tidigare och erbjuda öppenvård samt att omförhandla avtal för att
sänka dygnskostnaden samt att utveckla öppenvårdsinsatser på
hemmaplan. Det förebyggande arbetet ses över och en plan tas fram
hur det kan stärkas.
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Utöver detta pågår ett aktivt arbete med att minska
personalomsättningen där såväl brister i den fysiska arbetsmiljön,
arbetsbelastning och insatser för att utvecklas ses över. Vad gäller
arbete med att utveckla och behålla personal finns en
kompetensförsörjningsplan som under året stärkts med en del
insatser. Bland annat kommer modellen Signs of safety införas med
start till jul. Enheten fokuserar på att få in ny personal på de tjänster
som inte är tillsatta för att minska arbetsbelastningen och har tagit
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in serviceförvaltningen som stöd i rekryteringsarbetet för att avlasta
cheferna. Utöver detta finns konsulter som stöd till dess tjänsterna
är tillsatta. Erfarenheter från de som avslutas sin tjänst tas särskilt
tillvara genom en avgångsenkät som kommer börja användas vid
årsskiftet.
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