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Sammanfattning
Maria Johansson m fl. (L), Henrik Sjölander m fl. (M),
Kristin Jacobsson ers yttr (C) och Emil Öberg ers yttr (KD) har
inkommit med en skrivelse gällande besparingar inom
verksamhetsområdet funktionsnedsättning. I 2017 års budget för
Stockholms stad finns ett sparbeting för verksamhetsområdet om 35
miljoner kronor och svar önskas på vilka verksamhetsmässiga
effekter det får för Kungsholmen samt hur kvaliteten påverkas.
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Den generella effektiviseringen från staden har inte någon större
påverkan på förvaltningens budget. Den summa som Kungsholmens
stadsdelsförvaltning tilldelades i år påverkades inte av
effektiviseringen då anslaget höjdes med 1,3 procent. Dock
förutsätter rådande budget för verksamhetsområdet att förvaltningen
fortsätter att systematiskt arbeta med åtgärder. Förvaltningen anser
inte att kvaliteten kommer att påverkas.
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Ärendet
Maria Johansson m fl. (L), Henrik Sjölander m fl. (M)
Kristin Jacobsson ers yttr (C) och Emil Öberg ers yttr (KD) har till
stadsdelsnämnden inkommit med en skrivelse om besparingar vad
gäller stöd till personer med funktiosnedsättning. I skrivelsen anges
att det i budgeten för 2017 finns ett sparbeting på
verksamhetsområdet ”stöd och service till personer med
funktionsnedsättning” om 35 miljoner kronor i form av generell
effektivisering för hela Stockholms stad. Maria Johansson m fl. (L),
Henrik Sjölander m fl. (M), Kristin Jacobsson ers yttr (C) och Emil
Öberg ers yttr (KD) begär en redovisning över hur nedskärningarna
kommer att slå för Kungsholmens stadsdel då prognosen för
verksamhetsområdet under 2016 visar stort negativt resultat.
I skrivelsen ställs följande frågor till förvaltningen:

1. Vilka verksamhetsmässiga effekter kommer en generell
effektivisering på 35 miljoner kronor att få för stadsdelen?
2. Hur bedömer förvaltningen att kvaliteten kommer att påverkas
med den av stadshusmajoritetens i budget för 2017 föreslagna
generella effektivisering på 35 miljoner kronor?
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har beretts inom socialtjänstavdelningen och
behandlats i rådet för funktionshinderfrågor samt i pensionärsrådet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Budgeten för stöd och service till personer med
funktionsnedsättning fördelas dels som ett fast anslag, dels som ett
prestationsrelaterat anslag i nivåer utifrån den enskildes behov av
insatser inom gruppbostäder, daglig verksamhet samt
korttidsboenden.
Det fasta anslaget ska täcka kostnader för insatser enligt
socialtjänstlagen (Sol) så som kostnader för hemtjänst, personlig
assistans enligt LSS, ledsagarservice, kontaktperson, turbundna
resor, kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH),
avlösarservice samt vuxna som behöver särskilt boende enligt Sol.
Det fasta anslaget där den generella effektiviseringen ska göras
fördelas till stadsdelsförvaltningarna genom nycklar. Den summan
som Kungsholmens stadsdelsförvaltning tilldelades i år påverkades
inte av effektiviseringen då anslaget höjdes med 1,3 procent.
De prestationsbaserade ersättningarna inom gruppbostäder, daglig
verksamhet och korttidsboende har också höjts med 1,3 procent.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

För att stärka verksamhetsområdets budget har 8,0 mnkr tillförts
från annat verksamhetsområde i verksamhetsplanen för 2017.
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Svaret på den första frågan i skrivelsen är att den generella
effektiviseringen från staden inte har någon större påverkan på
förvaltningens budget. Både det fasta anslaget och de
prestationsbaserade ersättningarna är höjda med vardera 1,3
procent. Dock förutsätter rådande budget för verksamhetsområdet
att förvaltningen fortsätter att systematiskt arbeta med åtgärder
bland annat för att minska de externa placeringskostnaderna.
Enheten för personer med funktionsnedsättning är fullt bemannad
sedan årsskiftet. Enheten har haft stora svårigheter med
personalomsättning och har under 2016 haft flertalet
socionomkonsulter inhyrda. Kostnader för dessa uteblir efter lyckad
rekrytering av nya medarbetare. Enheten har även anställt en
biträdande enhetschef. Detta sammantaget innebär att enheten
kommer att kunna arbeta mer kontinuerligt och långsiktigt med
målet att höja kvaliteten på arbetet.
Svar på andra frågan i skrivelsen är att förvaltningen inte anser att
kvaliteten kommer att påverkas. Myndighetsutövning sker alltid
enligt lagstiftning och gällande rättspraxis. Enhetens underskott
påverkar inte möjligheten att beviljas insatser om behov finns.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
Bilagor
1. Skrivelse om besparingar vad gäller stöd till personer med
funktionsnedsättning
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