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§16
Tertialrapport 2 för socialnämnden

Dnr 1.3.1-812/2015
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31
augusti 2016 med helårsprognos och delårsbokslut.
2. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillägg
med 4,3 mnkr för ökade kostnader avseende LSS-kollo.
3. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillägg
med 13,2 mnkr för ökade kostnader avseende mottagande av
nyanlända flyktingar.
4. Socialnämnden beslutar om avveckling av tillfälligt
asylboende för ensamkommande flyktingbarn i Farsta.
5. Socialnämnden godkänner prisjustering vid Giovannis akutoch korttidsboende.
6. Socialnämnden beviljar HSO Stockholms stad 700 tkr, DHR
Stockholmsavdelningen 150 tkr och SRF Stockholm 150 tkr
för intressepolitiskt arbete.
7. Socialnämnden överlämnar ärendet kring ersättningsnivåer i
valfrihetssystemet
för
insatsen
korttidstillsyn
för
skolungdom över 12 år enligt LSS till kommunstyrelsen för
vidare beslut i kommunfullmäktige.
8. Paragrafen justeras omedelbart.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) och ledamoten Frida
Johansson Metso m.fl. (L) lämnar följande särskilda uttalande:
Socialnämnden redovisar i tertialrapporten 2016 en ekonomi i
balans. Vi är samtidigt oroliga för den politiska prioritering som
sker i nämndens arbete och dess konsekvenser.
När Stockholms stad möter ett allt större antal ensamkommande
barn och unga är det viktigt att socialnämndens arbete och
mottagande ses över och effektiviseras för att kunna möta
utmaningar på bästa möjliga sätt för både de unga och för stadens
medarbetare.
Socialnämnden måste tillsammans med berörda nämnder och
stadsdelar samt övriga instanser utveckla rutiner för att säkra
mottagande, trygghet, skolgång och boende för gruppen. Det är
därför bekymmersamt att regeringen har lämnat förslag på nytt
ersättningssystem för finansiering av kommunernas kostnader för
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mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Enligt det nya
ersättningssystemet sänks ersättningen till en nivå som inte
motsvarar de faktiska kostnaderna för mottagandet av
ensamkommande i kombination med en alldeles för kort
implementeringstid resulterade detta i omfattande konsekvenser för
kommunerna. Stockholm kommer att tvingas till att omförhandla
eller avsluta avtal med familjehem och HVB-hem och nya platser
måste skapas. Att genomföra en sådan omställning på den korta tid
som anges är fullkomligt orimligt. Vi förväntar oss majoriteten
tydligt markerar mot regeringen vilka förödande konskevenser det
blir mot såväl Stockholm som de ensamkommande barnen.
I takt med att antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat ser vi
också ett behov av nya boenden samtidigt har bristen på familjehem
blivit allt större. Till följd av detta har arbetsbördan för
socialtjänsten det gångna året varit omfattande och i flera fall har
man
tvingats
till
nödlösningar
när
det
gäller
familjehemsplaceringar. Vi saknar konkreta åtgärder från den
rödgrönrosa majoriteten för att komma tillrätta med problematiken.
Det är stadens ansvar att tillhandahålla boende och stöd för de
ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Stockholm
och det är av största vikt att vi ser till att det ansvaret följs. Hur den
rödgrönrosa majoriteten ämnar säkerställa ett tryggt mottagande och
uppföljning av familjehemmen är ännu oklart.
Stockholmenkäten som presenterades nyligen visar en positiv trend
beträffande ungas alkohol- och tobaksbruk. Däremot ökar den
psykiska ohälsan bland unga kvinnor med nästan 10 procent sedan
2010.
Alldeles för många unga i Stockholm mår psykiskt dåligt.
Samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och landstinget måste
fördjupas för att tillhandahålla tidiga insatser och bryta utvecklingen
mot ökande psykisk ohälsa. Här kan exempelvis elevhälsan spela en
viktig roll, därför är viktigt att utöka tillgängligheten och se till att
det även finns hjälp att få via nätet.
Det är positivt att sjukfrånvaron bland stadens medarbetare minskar,
dessvärre utgör den största delen av långtidssjukfrånvaro och
nämnden uppnår inte heller årsmålet om 5,5 procent. Det är också
beklagligt att den rödgrönrosa majoriteten har justerat upp målet för
sjukfrånvaro som tidigare var 4,4 procent. Det är viktigt att stadens
anställda har en god arbetsmiljö och kan känna sig trygga på sin
arbetsplats.
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Vi ser positivt på det faktum att EU-teamet har ett nära samarbete
med polisen kring sov- och boplatserna runtom i staden. Dock
efterlyser vi fortfarande konkreta åtgärder från den rödgrönrosa
majoriteten kring hantering av boplatserna. Det är viktigt att
Stockholms stad tar ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen och
finna en lösning på denna utmaning som kombinerar hänsyn för
socialt utsatta människor med berättigade krav ordning i det
offentliga rummet. Lagen ska gälla lika för alla, men det är viktigt
att alla avhysningar sker på ett humant och respektfullt sätt, där stor
hänsyn tar till den enskilda individen.
Det är tydligt att Stockholm står inför en helt nya utmaning än
tidigare, det krävs därför krafttag, konkreta åtgärder och
effektivisering för att kunna möta dagens utmaningar på bästa
möjliga sätt.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) hänvisar till
Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande.
Ärendet
Förvaltningen har sammanställt tertialrapport för socialnämnden
andra tertialen 2016.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

