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Svar på skrivelse om Individ och familjeomsorg
barn och ungas underskott

Förvaltningens förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Jeanette Holmqvist
Avdelningschef

Sammanfattning på lättläst svenska
Hassan Jama med flera (V) har lämnat en skrivelse till EnskedeÅrsta-Vantör stadsdelsnämnd.
Skrivelsen innehåller tre frågor om ekonomin inom
stadsdelsnämndens individ- och familjeomsorg barn och unga.
Förvaltningen svarar att det ekonomiska underskottet som finns
inom avdelningen tas på stort allvar. Förvaltningen arbetar för att
hitta lösningar som minskar underskottet. De barn som är i behov av
insatser får stöd och kommer fortsatt få stöd.
Bakgrund
Stadsdelsnämndens individ och familjeomsorg barn- och unga
prognosticerar ett underskott på 3,0 mnkr enligt tertialrapport 2.
Med anledning av detta önskar Hassan Jama m.fl. (V) svar på tre
frågor:
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Individ och familjeomsorg, barn och unga
Slakthusplan 8
121 22 Johanneshov
ewa.franzen@stockholm.se
stockholm.se

1. Vilka konsekvenser får underskottet för barn- och
ungdomsvården i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde
och för de unga som behöver stöd?
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2. Vilka besparingsåtgärder planeras och kommer detta
innebära minskad personalstyrka?
3. Hur påverkas handlingsplanen för förbättrade arbetsvillkor
för socialsekreterare av den alltmer ansträngda ekonomiska
situationen?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelning individ- och familjeomsorg barn
och unga.
Ärendet
Nedan redovisas förvaltningens svar för respektive fråga.
1. Vilka konsekvenser får underskottet för barn- och
ungdomsvården i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde
och för de unga som behöver stöd?
Förvaltningen ger stöd, och kommer fortsätta ge stöd, till de barn
som bedöms vara i behov av insatser enligt gällande lagstiftning.
2. Vilka besparingsåtgärder planeras och kommer detta
innebära minskad personalstyrka?
Individ och familjeomsorg barn och unga ser ständigt över
ekonomin och försöker hitta så bra och kostnadseffektiva lösningar
som möjligt. Inga särskilda besparingsåtgärder är vidtagna eller
planerade. Det ekonomiska underskottet medför inte någon minskad
personalstyrka. Under året har personalstyrkan däremot ökat då
utredningsenheten behövde utöka med fem tjänster utifrån den
ökade ärendemängden.
3. Hur påverkas handlingsplanen för förbättrade
arbetsvillkor för socialsekreterare av den alltmer
ansträngda ekonomiska situationen?
Arbetet med handlingsplanen har fortsatt hög prioritet inom
förvaltningen. Individ och familjeomsorg barn och unga ser
återkommande över arbetssituationen för alla medarbetare. Ett led i
detta var att anställa fler socialsekreterare på utredningsenheten
utifrån att arbetsbelastningen var för tung. Med fem extra tjänster
blir ärendemängden per socialsekreterare hanterbar.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2019/524
Sida 3 (3)

Förvaltningens synpunkter
Det ekonomiska underskottet inom avdelningen tas på stort allvar
och förbättringar, andra arbetsmetoder och mer kostnadseffektiva
lösningar prioriteras och eftersträvas. De barn som bedöms vara i
behov av insatser får, och kommer fortsatt, få det stöd de behöver.
Bilaga
Skrivelse från (V) om underskott inom individ- och
familjeomsorgen barn och unga.
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