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Tjänsteskrivelse
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Dnr SON 2021-967

Social- och omsorgsnämnden

Barn och unga, redovisning och genomlysning av
insatser
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med övriga förvaltningar ta
fram en handlingsplan kopplad till de strategiska utvecklingsuppdragen i
budget 2022.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden redovisar underskott i relation till budget och har
därmed beslutat om en åtgärdsplan. I arbetet med att verkställa den
åtgärdsplanen finns särskilt behov av att grundligt genomlysa området barn och
unga. Syftet med genomlysningen har varit att belysa hur nämnden ska skapa
förutsättningar för att förebygga och minska behovet av mer ingripande
insatser inom området barn och unga samt åskådliggöra huruvida de insatser vi
har får effekt.
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Genomlysningen åskådliggör att kommunen har många insatser till barn och
unga som möter stora delar av de behov som finns. Ett mönster kan urskiljas i
att barn och ungdomar från de utsatta områdena är mer förekommande när det
kommer till placeringar. Kommunen når inte alltid dessa barn och unga i
serviceärenden och öppenvård där problematik till samtycke till insats finns.
Genomlysningen visar också på framtida utmaningar i att barnfamiljer utgör
hälften av de som har ett långvarigt försörjningsstöd, en demografisk
utveckling där fler barn kommer bo i vissa utsatta områden än i andra delar av
kommunen. Linköpings kommun behöver därför skapa nya strategier för att nå
barn och unga även i de utsatta områdena. Tryggare samhällen behöver skapas
för att skapa bättre situationer för de som bor i områdena och stärka tilliten.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt §19 MBL har givits kontinuerligt under utredningstiden
samt i samband med sammanträdet.
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