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Ökat utrymme för utredningar av barn och unga
Nämnden har fått kännedom att antalet ärenden per handläggare när det gäller utredningar av barn
och unga för närvarande är mycket högt på Södermalm. Betydligt högre än vad förvaltningen tycker
är en rimlig och hållbar nivå för att kunna göra ett fullgott jobb. Vi uppfattar att skälen är en
kombination av ett ökat antal anmälningar och viss omsättning på personal. Även om bedömningen
är att man just nu klarar av att utföra arbetet trots detta finns det på sikt risk för att arbetet blir
lidande och givetvis också den personal som pressas hårt.
Det är hur viktigt som helst att barn och unga får det stöd som gör att de kan ha det bra och
utvecklas väl. Förebyggande insatser och stöd behöver finnas för de som behöver eller är i
riskzonen. När det finns oro för att barn far illa behöver utredningarna göras så bra som möjligt.
Vi i miljöpartiet ser det som högst angeläget att skapa luft och utrymme för den personal som har
detta mycket svåra utredningsarbete. Det gäller inte bara att sköta utredningarna enligt vad lagen
formellt säger, utan även att vara öppen för signaler i ärendena, ha tillfälle att reflektera, tänka i
olika banor, hela tiden med barnperspektivet i fokus för att se vilket stöd som bäst behövs för barn i
respektive familjesituation. Kontakter med föräldrar är a och o, liksom med nätverk när föräldrarna
öppnar för detta. Allt detta tar mycket tid i anspråk.
Vi skulle vilja se en beräkning av vad förvaltningen betecknar som en optimal bemanning för att
kunna göra barn och utredningsarbetet så bra som möjligt i stadsdelen. Hur mycket extra resurser
skulle krävas i förhållande till i dag och hur mycket extra skulle behövas i budgetsammanhang för
detta?

