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§ 10
Tertialrapport 2 socialnämnden

Dnr 1.2-650/2012
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31 augusti
2013 med helårsprognos och delårsbokslut.
2 Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar med 4,8
mnkr till kommunstyrelsen.
3 Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
budgetjustering med 2 mnkr för ökade kostnader för LSSkollo.
4 Projekt ”Vinternatt” startas 1/11 2013 i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
5 Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen.
6 Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Ärendet
Nämndens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med
kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt
nämndens egna mål. Nämnden når i huvudsak upp till målen och
indikatorerna. Det ekonomiska utfallet visar att nämnden har haft
en budget i balans. Nämndens prognostiserar ett överskott om 3,5
mnkr under förutsättning att nämnden erhåller kompensation för
ökade kostnader inom LSS-kollo. Nämnden gör regelbundna
uppföljningar av de egna verksamheterna. Fokus ligger på
resultat för brukarna genom att tillhandahålla rätt insatser.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
12 september 2013.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Jonas
Eklund (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt
detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Jonas
Eklund (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden
beslutar
att
förvaltningens förslag till beslut.

i

huvudsak

bifalla

2. Socialnämnden beslutar att därutöver hos kommunstyrelsen
äska medel för att kunna öka antalet platser i projekt
Vinternatt redan denna vinter.
3. Därutöver anför nämnden följande.
Alla mål i tertialrapport 2 bedöms som uppfyllda. Dock ställer vi
oss frågande till om flera av dessa verkligen är helt uppfyllda.
Till exempel anförs det i rapporten gällande målet ”Kvinnor och
män som missbrukar alkohol eller andra droger slutar med sitt
missbruk”, som bedöms helt uppfyllt, att 40 procent av dem som
genomgår behandling i någon av nämndens verksamheter uppger
att de har slutat med sitt missbruk. Det är glädjande, men
samtidigt återstår då 60 procent av dem som inte blivit fria från
sitt missbruk. Arbetet mot att få dessa personer att sluta sitt
missbruk måste därför fortsätta och intensifieras. Precis som
målet är utformat, kan vi aldrig nöja oss förrän kvinnor och män
verkligen upphör med sitt drogmissbruk.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Även målet ”Personer som utsatts för våld i nära relationer lever
ett liv utan våld” bedöms som helt uppfyllt. Samtidigt vet vi att
mörkertalet bland dessa grupper är stort, vilket gör att en
målbedömning ”Delvis uppfyllt” hade svarat bättre mot
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verkligheten, eftersom detta viktiga arbete fortfarande är
pågående.
Gällande målet ”Flickor och pojkar som far illa och/eller befinner
sig i riskzonen utvecklas gynnsamt och har bra levnadsvillkor”,
som bedöms som helt uppfyllt, kan detta inte vara sant. Vi ser
också en ökning sedan förra året hos gruppen akutplacerade EUmedborgare med barn. Precis som det framgår i rapporten
behöver överenskommelser och samverkan utvecklas för så att
familjerna snabbt kan länkas till stadsdelsförvaltning eller annan
kommun för utredning av behov och insatser. Dessa insatser och
behov behöver i ett tidigt skede sättas in.
Det är naturligtvis positivt att projekt Vinternatt kan fortsätta
även denna vinter. Dock är det uppenbart att de 44 platserna inte
täcker behoven av platser i härbärge för EU- och
tredjelandsmedborgare. Görs inget ytterligare kommer vi även
denna vinter se många som övernattar i portar och under broar.
Finansborgarrådet har i flera sammanhang klargjort att han är
beredd att skjuta till ytterligare medel om nämnden så önskar.
Det är därför på sin plats att nämnden äskar ytterligare medel från
Kommunstyrelsen i syfte att utöka antalet härbärgesplatser i
projektet.
Särskilt uttalande
Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Det känns lite märkligt att andelen hushåll som uppbär
ekonomiskt bistånd har minskat. Den procentuellt största
minskningen är bland annat i Farsta. Naturligtvis är det bra att
människor är självförsörjande men det känns som om det mer
handlar om en mycket strikt bedömning än att människor nu
klarar sig bättre än förut.
Under första halvåret 2013 har andelen människor som söker
hjälp hos socialjouren ökat med nästan 1000 personer. Mest
oroväckande är att andelen barn- och ungdomsärenden har ökat.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Origo har nu kommit igång med sin verksamhet. Det är bra och
vi kommer att följa verksamheten. När det gäller kvinnojourer
och Kriscentrum för kvinnor känns det som att det är för få
platser och att jourernas villkor är för osäkra. Vi menar att
kvinnojourerna måste få långsiktiga villkor så att de kan planera
sin verksamhet över flera år.

