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Skärholmens stadsdelsförvaltning
Socialtjänsten
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
maria.e.nilsson@stockholm.se
www.stockholm.se

Information om:
Analys av det ekonomiska underskottet på socialtjänstens
beställarenhet, område funktionsnedsättning.
Verksamhetsområdet funktionsnedsättning har under flera
år visat underskott. Trenden är att flera nämnder har
brottats med underskott och Skärholmen konstaterar att
stadens tilldelning för verksamhetsområdet inte täcker
kostnaderna. De främsta anledningarna till underskottet
är:
1. Behovet av de insatser som finansieras av det fasta
anslaget är högre än själva anslaget. Detta gäller
främst olika boendeformer enligt SoL, men även
andra insatser som till exempel hemtjänst. Även
insatser enligt LSS, såsom avlösarservice och
personlig assistans medför kostnader över det fasta
anslaget.
2. Behovet av de insatser enligt LSS som finansieras av
det prestationsbaserade anslaget är högre än själva
anslaget. Underskottet beror delvis på
ersättningssystemet för insatser enligt LSS och att det
råder brist på platser inom LOV:en. Den främsta
orsaken är att flera beslut inte går att verkställa hos
upphandlad leverantör på grund av platsbrist inom
valfrihetssystemet. Flytt av enskilda ärenden kan

påverka kostnader med flera miljoner, så även
systemet med särskild redovisning.
Ärenden enligt GDPR på förvaltningen. Antalet ärenden
fluktuerar, men ingen generell ökning kan ses.
Förvaltningen analyserar ärendemängd- och typ löpande.
Extra utlysning föreningsbidrag.
Den nya organisationen på stadsdelsförvaltningen.
Genomgång av uppdelning, struktur och syfte.
Samverkan socialtjänst och polis.
Den 5 november kl 16-18 är det utbildning i ekonomi och
styrning för nämnden.
Årets nämndkonferens går av stapeln den 17 december.
Den blir i år digital.
Genomgång av nämndens ärenden 2020-10-22.
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