Erinran till stadsdelsnämnden från SACO/SSR och SKTF
Social omsorg
Vi konstaterar med stor vånda att besparingarna är omfattande inom verksamhetsområdet
Social omsorg. I budget för 2010 är besparingen 7,6 miljoner och detta är utan kompensation
för ökade löne- och vårdkostnader. Räknar man in dessa faktorer är besparingen i
storleksordningen 10 miljoner för kommande verksamhetsår. Sedan 2008 har Social omsorg
haft besparingar på ungefär 20 miljoner kronor.
Våra medlemmar kan inte idag längre uppfylla de lagkrav som finns på verksamheten,
eftersom förvaltningen sätter ekonomin i främsta rummet. Våra medlemmar tvingas att ge
avkall på sina etiska riktlinjer och i sina biståndsbedömningar tvingas göra ett val mellan god
vård och ekonomi.
Det är glädjande att se att förvaltningen föreslår att satsa på insatser på hemmaplan, våra
medlemmar är mycket medvetna om att arbetet på hemmaplan är det som oftast ger resultat i
det långa loppet. Dock kommer alltid behovet av institutionsvård att finnas kvar. Vård på
hemmaplan kräver även en större insats av utredande socialsekreterare under vårdtiden än vad
en institutionsplacering gör. I förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan vill man
minska antalet socialsekreterartjänster, samtidigt som dessa personer ska göra mer. Redan
under innevarande år har våra medlemmar haft en extremt hög arbetsbelastning och denna
belastning kommer att öka, utifrån ett arbetsmiljöansvar att detta orimligt.
Besparingarna som rör barn och ungdom inom Social omsorg uppgår till 6,5 miljoner, av de
7,6 miljonerna. Barn och ungdomar i vår stadsdel är de som vi sist ska spara på!
I verksamhetsplanen för Stockholms stad står det klart och tydligt att staden ska satsa på
kvinnofridsfrågor, samtidigt lägger förvaltningen ett förslag på att spara in 1,1 miljoner på
kvinnofridsarbetet i stadsdelen. Det ursprungliga förslaget var en än större besparing, men det
är fortfarande orimligt att inte fortsätta att utveckla det mycket framgångsrika
kvinnofridsarbete. Rinkeby-Kista ska vara stolta över det arbete som har bedrivits och ge
arbetet de förutsättningarna som krävs.
Social omsorgs förebyggande arbete liknar snart ingenting. Alla insatser som stadsdelen
erbjuder måste idag föregås av ett biståndsbeslut. Medborgarna kan inte söka ett enkelt stöd i
form av ett samtal med en socialarbeteare, utan att först bli utredd. Förvaltningens förslag att
överföra fältgruppen från Social omsorg till Förebyggande ungdomsinsatser och
flyktingmottagning motiveras med att arbetsledningen inte har prioriterats under sju månader.
Under denna period har förvaltningen vakanshållit en gruppledartjänst för fältgruppen, det är
klart att arbetsledningen då blir bristfällig. Andra motiv till överföringen är att fältgruppen ska
jobba mindre med riskgrupper och individkontakter. Våra medlemmar i fältgruppen är
välutbildade socialarbetare och deras kompetens ska tas till vara, fältgruppens arbete borde
utvecklas inom social omsorg och inte överföras till något annat verksamhetsområde.
Förvaltning föreslår även att gruppledartjänsten ska fortsätta att vara vakant, vilket är helt
orimligt. Det är i det närmaste en smygbesparing som resulterar i att fältgruppen kan lägga
mindre tid på det uppsökande arbetet.

Övergripande
Kommunens socialtjänst är samhällets yttersta skyddsnät, den primära arbetsuppgiften är att
arbeta med de personer som inte omfattas av något annat trygghetssystem samt de personer
som är mest utsatt. I budget och VP för år 2010 sker besparingar inom verksamhetsområdet
social omsorg som inte diskuteras i förhållande till detta uppdrag. Även inom
verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder anges att man ska
inventera och definiera prioriterade behovsgrupper – vi befarar att våra medlemmar sätts att
välja bort de som de är satta att mest skydda.
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