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Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-09-26 anmäldes en
skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) angående underskott inom barnoch ungdomsvården.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och familjestöd
och har behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgrupp 201912-05.
Ärendet
I skrivelsen konstateras att stadsdelsnämndens individ- och
familjeomsorg i tertialrapport 2 prognosticerade ett underskott om
4,5 miljoner varav 2,5 miljoner gällde barn- och ungdomsvården.
Skribenterna framför att de anser att barn och ungdomsvården inte
ska utsättas för besparingskrav eller anställningsstopp, utan ska ha
en budget som rymmer behoven av insatser samt den personalstyrka
som behövs.
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Mot bakgrund av detta ställs tre frågor i skrivelsen:
- Vilka konsekvenser får underskottet för barn- och
ungdomsvården i Skarpnäcks stadsdelsområde och för de
unga som behöver stöd?
- Vilka besparingsåtgärder planeras och kommer detta
innebära minskad personalstyrka?
- Hur påverkas handlingsplanen för förbättrade arbetsvillkor
för socialsekreterare av den alltmer ansträngda ekonomiska
situationen?
Synpunkter och förslag
När barn och unga inom stadsdelsområdet som behöver skydd, stöd
och insatser uppmärksammas, ansvarar stadsdelsförvaltningens
barn- och ungdomsvård för detta. Socialtjänsten har alltid det
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yttersta ansvaret för skydd och stöd när barn far illa. Socialtjänsten
ska göra sitt yttersta för att komma till tals med de berörda barnen
för att få del av deras berättelse.
Eftersom individ- och familjeomsorgen, framför allt inom barn och
ungdom, har överskridit sin budget under året har delar av
förvaltningens reserv använts för att bekosta verksamheten. Det
innebär att nämndens medel avsedda för barn och unga inte har
minskat under året. 1,5 miljoner ur reserven har använts för att
stärka familjebehandling, vilket bland annat syftar till att förhindra
placeringar utanför familjen. (Se även förvaltningens svar på
skrivelsen från Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S)
om Trygghetsskapande åtgärder som behandlades i
stadsdelsnämnden den 14 november.)
Familjeenheten har under året arbetet med att hantera tidigare
gjorda överanställningar och någon minskning av antalet tjänster
inom barn och ungdom har inte skett. Rekrytering av biträdande
enhetschef har också färdigställts under årets första hälft varför
konsultchef inte längre används. Arbetet inom familjevården,
primärt att rekrytera familjehem, hanteras inom Familjeenheten och
det är också detta område som idag motsvarar den huvudsakliga
ekonomiska utmaning som kvarstår.
Arbetet med åtgärder enligt handlingsplanen för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 20192022 påverkas inte av budgetsituationen, utan de åtgärder som har
genomförts utifrån handlingsplanen fortgår. Det handlar bland annat
om mentor, fortbildning och att enheten har fått förstärkt
administrativt stöd som finansieras av statsbidrag.
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