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Svar på interpellation om analys av
nedskärningar ur barn och
ungdomsperspektiv
Kommunfullmäktigeledamot Per-Olof Forsblom (V), 3:e vice-ordförande i
socialnämnden, har i en interpellation till mig som ordförande i socialnämnden,
ställt två frågor som jag besvarar nedan.
Hur anser styret att nedskärningarna kan motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv, när
de långsiktiga konsekvenserna kan bli mycket dyrare än de kortsiktiga
besparingarna?
Socialnämnden står inför stora ekonomiska utmaningar. För att nämnden ska nå
en budget i balans krävs anpassningar och prioriteringar i nämndens
verksamheter. Socialförvaltningen ska därför hitta alternativa insatser till lägre
kostnad i verksamheter där så är möjligt, samt att i övrigt vidta nödvändiga
åtgärder. Kostnadseffektiviserande åtgärder ska dock inte genomföras inom den
lagstadgade verksamheten som t ex rör orosanmälningar.
De barn, ungdomar och föräldrar som idag har en biståndsbedömd insats, som
utförs av antingen Mentorn, Edeby eller Nyckelgården, kommer att fortsätta få
insatsen tills handläggande myndighetsenhet hittar ett alternativ som bedöms
kunna tillgodose individens behov.
Barn och ungdomar kommer således även i fortsättningen ges stöd utifrån det
behov de har. Däremot kan tillhandahållandet av insats i större utsträckning ske
genom en extern leverantör.
Socialnämndens Råd och Stödverksamhet, som bl.a. omfattar nämndens
spädbarnsverksamhet, påverkas inte av pågående prioriteringar och anpassningar.
Inget beslut har fattats om att avveckla spädbarnsverksamheten, vilket har
förtydligats vid nämndsammanträden och i media.
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Är minoritetsstyret beredd att göra en bred konsekvens- och barnrättsanalys av (de
förslagna) nedskärningar inom barn- och ungdomsområdet och även öppet redovisa
detta innan några ytterligare beslut tas?
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Inga fler beslut kommer fattas när det kommer till avvecklingen av Mentorn, Edeby
och Nyckelgården. Dessa beslut är redan fattade och avvecklingsarbetet pågår,
vilket också redovisas vid varje nämndsammanträde. Vid dessa redovisningar
konstateras det även att:
• Barn och ungdomar kommer fortsättningsvis ges stöd utifrån deras behov.
•

I samtliga enskilda ärenden där barn berörs, ska nämnden alltid ha ett
barnperspektiv. Som ett led i detta har nämnden beslutat att en åtgärd i
2019 års verksamhetsplan ska vara att säkerställa att
barnkonsekvensanalys genomförs vid alla beslut som rör barn.
Implementering av detta arbetssätt pågår just nu.
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