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§ 16
Genomlysning av barn och unga inom individ och familj
Svar på skrivelse från (S)
HÄ 2021/658

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna.
Sammanfattning av 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, för individ- och familjeomsorg, sammantaget
uppvisar ett underskott. Förvaltningen redovisar svaren på frågorna
som ställs i skrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett
särskilt uttalande.
”När barn och ungdomar placeras utanför hemmet beror det inte på
att behandlingsformer i öppenvård saknas utan för att behoven inte
kan tillgodoses på hemmaplan. Socialtjänsten arbetar högst
förtjänstfullt med behandling i öppenvård och först när dessa
möjligheter är uttömda blir det aktuellt med placering. Det handlar
då om svår problematik och därför blir det också ibland långvariga
och kostsamma placeringar. Dessa placeringar får inte och skall inte
avslutas förrän ändamålet med dem är uppfyllt och kvarvarande
vårdbehov kan tillgodoses på hemmaplan. Budgethållning får aldrig
vara en orsak till att vare sig underlåta eller avsluta en placering
utanför hemmet.
Ovanstående gäller även vuxenenheten. Även vuxna med
missbruksproblematik och/eller samsjuklighet har ibland så
omfattande vårdbehov att dessa inte kan tillgodoses på hemmaplan
utan att placering i behandlingshem blir nödvändig. Inte heller
beträffande vuxna får budgethållning vara en orsak till att underlåta
eller avsluta en placering utanför hemmet.
Grunden för underskottet inom individ- och familjeomsorgen är att
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verksamheten är underfinansierad och lösningen är att anslaget till
verksamheten höjs och att arbetet för att få till stånd
samfinansiering med både barn- och ungdomspsykiatrin och
vuxenpsykiatrin intensifieras."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/658-2 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande
Genomlysning av barn och unga inom social omsorg
 HÄ 2021/658-1 Genomlysning av barn och unga inom
individ och familj - skrivelse från (S)
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