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§7
Uppföljningsrapport till nämnden i december 2014
Beslut
Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport
Ärendet
Ett sammanlagt överskott om 6,8 mnkr före resultatöverföring och 6,5
mnkr efter resultatöverföring prognostiseras.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 9 december 2014.
Dnr 1.2.1-687-2014.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Bo Sundin m.fl.(M) samt ledamoten Burhan Yildiz
(FP) anmälde ett särskilt uttalande.
Inför årets och mandatperiodens slut går det att konstatera dels att det
finns fortsatta utmaningar i stadsdelsområdet men också att flera saker
har utvecklats åt rätt håll och förhoppningsvis även framöver kommer
att göra det.
I detta sammanhang vill vi uppmärksamma att uppföljningsrapporten
på ett övergripande plan redovisar en ekonomi i relativt god balans
trots de utmaningar som finns.
Vi vill också lyfta fram en detalj i rapporten som avspeglar en
glädjande utveckling i vårt område som inte så ofta kommer fram i
medias och andras beskrivningar: tendensen under det senaste året
mot ett kraftigt minskat behov av omhändertagande av unga genom
LVU. Detta har dels fått ekonomiska effekter i form av minskade
vård- och andra kostnader för verksamhetsområdet socialtjänst Barn
och Unga men framför allt innebär det vinster på ett mänskligt plan
när barn och unga kan utvecklas i positiv riktning, fortsätta bo med
sina familjer, lyckas i skolan och ha en givande fritid samt efterhand
också komma in i arbetslivet.
Tyvärr verkar denna positiva utveckling av någon anledning
avtagit sedan andra halvan av september.
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Vi hoppas dock att en konstruktiv samverkan mellan de väldigt
duktiga medarbetarna inom socialtjänsten, andra myndigheter och
aktörer i området (inte minst föreningar) samt en förebyggande
inriktning på arbetet kan leda till ett återigen minskat behov av
omhändertaganden. Tillsammans med bland annat en uppmuntrande
och väl fungerande näringslivs-, skol- och arbetsmarknadspolitik tror
vi att det kan leda till ett ännu bättre område.
Vi ser fram mot att aktivt följa utvecklingen även vad gäller detta

