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§8
Underlag för budget 2020 med inriktning 2021-och 2022

Dnr 1.3.1-44/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens underlag till
budget 2020 med inriktning 2021 och 2022.
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen
Ärendet

Förvaltningen har i ärendet redovisat förslag till fortsatt arbete
utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål för Möjligheternas
Stockholm.


En moderns storstad med möjligheter och valfrihet för alla



En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Socialtjänsten kommer under perioden att stå inför en rad olika
utmaningar och förvaltningen ska vara ledande och drivande i
utvecklings- och innovationsarbetet inom staden gällande
socialtjänstfrågor. Förvaltningen har en samordnande och stödjande
funktion gentemot stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen har
också ett övergripande ansvar att samordna arbetet med strategisk
utveckling inom förvaltningens ansvarsområden. Förvaltningens
samarbete med akademin utvecklas, vilket möjliggörs genom ett
aktivt och nära samarbete med alla berörda. Socialförvaltningen ska
också aktivt samarbeta med andra kommuner inom regionen, med
storstäderna Göteborg och Malmö samt inom Norden.
Förvaltningen föreslår att
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 26 mars 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag
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Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson m.fl.(V), ledamoten Karin
Gustafsson m.fl.(S) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Ledamoten Linnéa Vinge yrkade bifall till eget förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström. m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Förvaltningen har gjort en gedigen genomgång av kommande års
behov inför budget 2020 och inriktning framåt.
Barnkonventionen blir svensk lag 2020 vilket ställer krav på
socialtjänstens arbetssätt där inte minst barns delaktighet betonas.
Här har den förra majoriteten bidragit till att stärka barns rätt på
olika sätt och det finns ett pågående arbete kring
barnkonsekvensanalyser som inte fanns tidigare och
barnrättsamordnare i varje stadsdel. Arbetet behöver fortsätta och
socialtjänsten behöver hitta bra arbetssätt i led med den nya
lagstiftningen.
Arbetet med STIS i ytterstaden har gett goda resultat och stämmer
väl överens med hur vi kan arbeta förebyggande och ge alla barn
samma möjligheter till ett gott liv. Vi hoppas att finansieringsfrågan
löses efter 2020 då sociala investeringsfondens medel upphör.
Barn som behöver stöd från olika delar av samhället har rätt att få
det oavsett vilken myndighet som är ansvarig och bristande
samverkan ska ej drabba de barnen som behöver stöd. Här har SIPsamordnarna i stadsdelarna haft ett viktigt arbete och deras roll bör
nu permanenteras vilket kräver ekonomiska resurser. Detsamma
gäller barn som förhörts vid Barnahus där organisationsfrågan ej är
löst men där stadsdel eller socialförvaltning bör få uppdrag att säkra
barnens skydd, något som också kräver ekonomiska resurser.
Om ändringar i lagen sker kring mottagandet av ensamkommande
kommer det innebära stora förändringar för staden då statens
kostnader ej täcker behoven. Många ensamkommande fyller också
20 år under året och nya boendeformer behöver komma till och
finansieras i kommande budget. Läget är akut redan idag då många
saknar boendealternativ som matchar behoven och likställigheten i
staden behöver förbättras.
Om socialförvaltningen blir fortsatt ansvariga för tillsynen efter den
nya Tobakslagen kräver detta utökade resurser för att öka antalet
medarbetare.
Gällande funktionsnedsättning är framtiden oviss huruvida LSSutredningens förslag kommer gå igenom eller ej då detta i sådant
fall kommer innebära stora förändringar för kommunerna, inte
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minst Stockholm. Efterfrågan på korttids och kollo för unga
kommer öka och LSS-hälsan kommer behövs utökas. Arbetet med
boendeplanen för LSS och SoL-bostäder behöver komma igång och
intensifieras och en träfflokal för unga med demenssjukdom
behöver öppnas för att möta behovet i staden.
Socialpsykiatrins målgrupp berörs mycket av de kommande
ändringarna i LUS där detta troligen kan innebära ökade kostnader
på kommunerna då man snabbt ska sätta in insatser efter
heldygnsvård. Arbetet med Peer support har varit framgångsrikt i
staden och här behöver man klargöra huruvida dessa på sikt kan
anställas direkt av staden eller om socialförvaltningen t.ex. ska ges
resurser för att fortsätta den satsning förra majoriteten genomförde.
Arbetet mot hemlöshet behöver fortsätta framåt och här behövs
finansiering för de satsningar som gjorts för äldre i hemlöshet
framöver och med anledning av den nya lagen kring
andrahandsuthyrning bedöms antalet hushåll som söker hjälp för
boende öka inom socialtjänsten. Det kommer också behövas fler
genomgångsbostäder för nyanlända, för ensamkommande och
barnfamiljer varav SHIS behöver få tillräckligt med resurser för att
täcka behovet.
Även arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och
förtryck behöver fortsätta och stärkas. Utifrån de högre krav som,
vid en lagändring, kan komma att ställas på ideell jourverksamhet
som bedriver skyddat boende anser vi att nämnden aktivt måste
stötta dessa organisationer att klara en omställning istället för att
lägga ned sin verksamhet. Många kvinno- och tjejjourer besitter hög
kompetens inom området och är ett viktigt komplement till stadens
egna skyddade boenden.
Sammanfattningsvis finns stora kommande förändringar de närmsta
åren som berör socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vi
hoppas därför att den nya majoriteten tar in detta när man planerar
för budgeten inte bara på socialnämndens område. För att lösa
socialtjänstens utmaningar kommer inte minst hyresrätter med
överkomliga hyror behövas och satsningar göras på förebyggande
arbete i stadsdelarna- något vi saknar nu. Inom socialförvaltningen
kommer dessutom 67 miljoner behövas kommande år för att täcka
ökade löne och hyreskostnader och utöver detta påpekar
förvaltningen att en del satsningar som gjorts tidigare majoritet
behöver finansiering för att kunna fortsätta.”
Reservation

Ledamoten Linnéa Vinge (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
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”1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna har i kommunfullmäktige lämnat in en
reservationsbudget som även avser Socialnämnden. Vi vill därför
yrka avslag till beslutsärendet med hänvisning till de riktlinjer vi
tagit fram i vår reservationsbudget. ”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).

