Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Svar till Vänsterpartiet enligt ett nämndinitiativ väckt
vid Arbetsmarknads- och socialnämnden 201022.
Fråga 1
Vi har fått indikationer på att Resursteam Heder splittras och delas upp
på olika organisationer. Stämmer detta? Om ja: Vem har fattat beslutet
och varför har så skett?
Verksamheten Resursteam heder består för närvarande av tre medarbetare. Det
finns inga planer på att verksamheten ska splittras. En medarbetare är
tjänstledig på 50% för att under sex månader arbeta med en förstudie för att
undersöka möjligheterna till ett Resursteam heder med Skåne som
upptagningsområde. Detta projekt finansieras av Länsstyrelsen.
Fråga 2
Vi får indikationer på att Sociala insatsgruppen har fått en förändrad
målgrupp att arbeta med och att de inte längre ska jobba med barn
under 18 år. Stämmer detta? Om ja: Vem har fattat beslutet och varför har
så skett?
Efter omorganisationen samlades alla handläggare som har arbetat med sociala
insatsgrupper (SIG) i en verksamhet. I de gamla socialtjänstområdena har SIG uppdraget utifrån målgrupp, insats och samordning utformats olika. En översyn
påbörjades för att kunna erbjuda ett tillgängligt och likvärdigt stöd till
Malmöbon som är i behov av insatsen. En annan viktig del av översynen var att
verksamheten/uppdraget skulle komplettera andra verksamheter som finns
inom förvaltningen såsom Konsultationsteamet för avhoppare från kriminella
nätverk, projektet Sluta skjut, Ungdomstjänst med flera. En styrgrupp med
enhetschefer bildades för att tillsammans med arbetsgruppen utforma
uppdraget. Under denna process kunde två olika uppdrag och målgrupp
identifieras. Dels SIG som insats, med behandling för målgruppen över 18 år,
dels SIG som samordningsfunktion för den yngre målgruppen. Eftersom
förvaltningen startar upp en ny verksamhet som riktar sig till ungdomar under
21 år med kriminalitet och missbruksproblematik behövde SIG uppdraget
riktas till den äldre målgruppen då det inte finns så många insatser riktade till
denna målgrupp. Socialsekreterarna hos polisen, som är samlokaliserade med
polisens ungdomssektion, kommer att arbeta med samordning av ärenden som
avser ungdomar under 18 år och blir på detta sätt en länk mellan polis och
socialtjänst. Denna arbetsmodell kommer att utvärderas efter 6 månader vilket
då kan innebära eventuella justeringar.
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Fråga 3
Vi vill att förvaltningen klargör hur omorganisationen skapar möjlighet
för den enskilde medborgaren att ha kontakt med så få handläggare som
möjligt och hur den undviker stuprörsorganisering?
Det är arbetet med hur förvaltningen leds och styrs som har ändrats för att
säkerställa att man får likvärdig service oberoende på var man bor.
Omorganisationen innebär inte att den enskilde medborgarna behöver ha
kontakt med fler handläggare utan det är fortfarande samma
handläggningsprocess utifrån den hjälpsökandes behov.
Ett ökat fokus på att arbeta mer med Samordnad individuell plan (SIP) samt
med nätverksarbete ska minska risken för att medborgarna behöver ha onödiga
kontakter med ytterligare handläggare samt hjälpa till att säkerställa att de som
är involverade i medborgarnas liv skapar en samsyn kring hjälpbehovet.
Fråga 4
Vi vill också veta hur man säkrar Malmöbons tillgång och närhet till
socialtjänsten när man inte längre har en organisering utifrån geografi?
De geografiska kontoren finns kvar ute i staden, där de låg tidigare.
Organiseringen förändrar inte närheten till socialtjänsten utan ska säkerställa
och förenkla att malmöborna får tillgång till likvärdig hjälp. Majoriteten av
verksamheterna kommer finnas kvar där de ligger i dag.

