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§ 13
Tertialrapport 1 för socialnämnden

Dnr 1.2-878/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april
2014 med prognos för 2014.
2. Socialnämnden lämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar med 0,4
mnkr till kommunstyrelsen.
4. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om utökad
investeringsbudget med 5 mnkr.
5. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillägg med
2 mnkr avseende statistiksystem inom individ- och
familjeomsorgen
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att besluta om inköp i
samband med flytt av förvaltningskontor till Farsta för
sammantaget maximalt 5 mnkr.
7. Paragrafen justeras 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 prognos visar ett överskott på 3,8
mnkr under förutsättning att nämnden beviljas 2 mnkr i tillägg
avseende statistiksystem inom individ- och familjeomsorgen samt
tillägg för kostnader för LSS-kollo.
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
7 maj 2014.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Särskilt uttalande
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande
särskilda uttalande.
Av tertialrapporten framgår att kvalitet och valfrihet utvecklas
och förbättras samt att stockholmarna upplever att de erbjuds
mångfald. Detta stämmer inte överens med den bild vi
socialdemokrater tar del av när vi möter medborgare såväl som
personal inom socialtjänsten. Allt fler socialsekreterare uppger
istället ett ökat tryck att vara restriktiv i sina bedömningar och att
möjligheten att välja en insats för en klient är styrd av en
rangordning av de upphandlade verksamheterna snarare än efter
individens behov.
Socialtjänstinspektörernas granskning belyser en rad problem och
brister inom de sociala verksamheterna som inte framgår av
denna rapport. Det handlar om en sektor där personalen inte ges
förutsättningar att utföra sitt arbete och i vissa fall inte heller ges
möjlighet att hålla sig inom ramen för lagar och riktlinjer. Från
samtliga av de stadsdelsnämnder som granskats är bilden
densamma. Utredningarna tar för lång tid, barnperspektivet kan
inte i alla fall beaktas, personalomsättning är stor och oerfarna
socialsekreterare arbetar i de arbetstyngda delarna av
förvaltningen exempelvis myndighetsutövning mot familjer. Vi
socialdemokrater ser med oro på denna utveckling och är
övertygade om att den tilltagande ohälsan och arbetsbelastningen
hos personalen går ut över barns och klienters upplevelser såväl
som deras säkerhet i kontakt med socialtjänsten.
Vidare vill vi understyrka att situationen för Enheten för Hemlösa
är särskilt bekymmersam som under en följd av år erhållit en för
verksamhete otillräcklig budget med framtvingade besparingar
som följd. Besparingar i form av indragningar av personal och
stor restriktivitet beträffande beviljat bistånd. Konsekvensen visar
sig i stor personalomsättning och dålig arbetsmiljö.
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Särskilt uttalande
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda
uttalande.
Även
fortsättningsvis
är
villkoren
för
Stockholms
socialsekreterare en viktig fråga att utreda och belysa.
Socialtjänsten i Stockholm är satt under ett extremt tryck, efter
många års nedskärningar av dem moderatledda majoriteten. En
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högre andel av socialsekreterarna i Stockholm än i övriga landet
svarar att de inte har tillräckliga resurser för att kunna leva upp
till de lagar som ska styra verksamheten.
Det finns många områden där förbättringar är nödvändiga.
Kvinnojourer och skyddade boenden behöver få mer långsiktiga
förutsättningar, den sociala barn- och ungdomsvården behöver
rustas upp och projekt som Skolfam och Bostad först skulle
behöva skalas upp ordentligt.
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