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§ 1
Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.
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§2
Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Jan Jönsson och vice ordföranden Alexandra Mattsson
Åkerström utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden
meddelade att justering sker måndag 22 juni.
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§3
Förvaltningen informerar
Förvaltningschefen Lena Lundström Stoltz informerade om
följande;
Förvaltningens mnovationsråd har haft ett första och mycket
inspirerande möte med engagerade medarbetare.
Från och med kommande vecka och under sommaren kommer en
nulägesrapport beträffande arbete och planering med anledning av
Coronapandemm att skickas till nämnden en gång per vecka.
Förvaltningens knslednmg är fortsatt aktiverad med mötesnd en
gång per vecka.
Även denna gång delges nämnden i anslutning till sammanträdet en
uppdaterad rapportering om det aktuella Coronaläget från
respektive avdelningschef. Sammantaget rapporteras om att
verksamheterna fungerar bra och kontrollerat mför sommaren.

Nämnden tackade för informationen.

R Stockholms
V stad

Socialnämnden

§4
Nämndens frågor till förvaltningen

Inget för dagen.
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§5
Årsrapport 2019 för socialnämnden - granskning och
bedömning av nämndens arbete- yttrande till stadsrevisionen

Dnr 1 6.1-214/2020

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande

som yttrande till Revisionskontoret över årsrapport 2019
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för
att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolag.
Stadsrevisionen har granskat socialnämndens ansvarstagande för att
genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Revisorerna i
revisorsgrupp 3 har avslutat revisionen av socialnämndens
verksamhet under 2019. Sammantaget bedöms att socialnämnden i
allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. Nämnden
bedöms I huvudsak ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning
avseende granskade områden. Av revisionens granskning har
utvecklingsområden identifierats och förvaltningen kommer att
åtgärda dessa i enlighet med rekommendationer I rapporten.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 15 apnl 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§6
God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020-19)
Svar till kommunstyrelsen KS 2020/618
Dnr 1.7.1 305/2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar till kommunstyrelsen på remiss om God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU
2020: 19)

Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt remiss av God och nära vård - En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020: 19)
till socialnämnden för yttrande. I ärendet listas framgångsfaktorer
för omställning till ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem samt
vilka hinder som har identifierats. Förvaltningen ställer sig i
huvudsak positiv till utredningens förslag och vill särskilt framhålla
skrivningarna kring individuell plan där det genomgående finns ett
brukarperspektrv och en ambition att förbättra samverkan med den
enskilde i fokus. Förvaltningen vill dock lyfta risken för eventuellt
ökade kostnader utifrån ambitionshöjningen kring individuell plan
som föreslås i utredningen. Statliga medel under en uppstarts fas
skulle kunna medföra en snabbare omställning där alla parter bidrar
med samordnade insatser. Förvaltningen vill även lyfta vikten av
fungerande samverkan speciellt för personer med intellektuell
funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska diagnoser.
Förvaltningen uppskattar utredningens förtydligande knng den
kommunala hälso-och sjukvården men anser att det krävs en
fördjupad utredning kring de gemensamma uppdragen där såväl
lagförändringar och förtydliganden är nödvändiga. Förvaltningen
föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 28 maj 2020.
Beslutsordning
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§7
Förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter om
utfärdande av intyg i hälso- och sjukvård
Svar till kommunstyrelsen KS 2020/612

Dnr 1 7 1-331/2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remiss från kommunstyrelsen avseende förslag
till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande
av intyg I hälso- och sjukvården.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt remiss av Förslag till ändringar i
Socia/styrelsensföreskrifter om utfärdande av intyg i hälso-och
sjukvården till socialnämnden för besvarande. I ärendet framgår
vilka förändringar som gjorts I de mallar som hälso- och sjukvården
använder sig av vid utfärdandet av vårdintyg för psykiatrisk
tvångsvård, intyg vid konvertering från frivillig psykiatrisk vård till
psykiatrisk tvångsvård, läkarintyg vid anordnande av förvaltarskap
respektive godmanskap, dödsbevis samt läkarintyg för utredningen
enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställrung, Genom de
föreslagna ändringarna vill Socialstyrelsen anpassa bilagorna till de
tidigare genomförda ändringarna I författningen. Samtliga
intygsformulär har anpassats för att stämma överens med de
förändringar som infördes när den nya intygsförfattningen trädde i
kraft den 1 mars 2019. Förvaltningen ställer sig positiv till
utredningens förslag om ändringarna i bilagorna och de möjligheter
till uppdaterade arbetssätt som detta medför
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 maj 2020
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§8
Motion (S) om att Stockholms stad bör medverka till att en
frivillig resursgrupp tillskapas i Stockholm
Svar till kommunstyrelsen KS 2020/128
Dnr 1. 7.1-234/2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar till kommunstyrelsen på remiss av motion (S) om att
staden bör medverka till att en frivilhg resursgrupp tillskapas
och att den civila beredskapen stärks

Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en motion av Karin Wanngård (S)
till socialnämnden för besvarande. I motionen förslås att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta åtgärder
för att stärka stadens arbete för säkerhet och beredskap. Bland annat
föreslås att staden medverkar till att en frivillig resursgrupp
tillskapas i Stockholm och att den civila beredskapen stärks.
Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att det i staden finns en
stark beredskap för att trygga stockholmarnas säkerhet i händelse av
risker och hot och att även frivilligorganisationer kan vara en
positiv kraft som ofta gör viktiga insatser vid kriser och andra
extraordinära händelser. Förvaltningen föreslår att nämnden
godkänner tjänsteutlåtandet som svar till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 3 Juni 2020

Beslutsordning
Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C),
Michaela Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S), yrkade bifall till eget förslag
till beslut
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Reservation
V ice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V), ledamöterna Karin Gustafsson, Anders
Göransson, Lotten Hammar alla (S), reserverade sig mot beslutet
till förmån för det egna förslaget;
"Motion om att Stockholms stad bör medverka till att en frivillig
resursgrupp tillskapas i Stockholm och att den civila beredskapen
stärks av Karin Wanngård (S) bifalles.
Därutöver anförs följande
Covid-19 har visat vikten av att stadens säkerhet och beredskap
stärks och utvecklas för att kunna möta utmaningar, knser och hot
mot Stockholm.
Det kommer en tid när stadens hantering av pandemin kommer att
utvärderas och slutsatser kommer att dras. Vi kan redan nu
konstatera hur viktigt det är att staden arbetar för att ha en
fungerande infrastruktur för säkerhet och skydd I händelse av krig
och knser Skyddsrum och brandstationer är i stort behov av
upprustning och det är viktigt att investeringar görs för att
stockholmarna ska kunna ges det bästa skyddet.
Utöver att krisledningsövningar hålls för krislednmgsnämnden är
det viktigt att finansborgarrådet säkerställer att gemensamma
övningar mellan fler förvaltningar, stadsdelsnämnder och bolag
hålls. På så sätt kan stadens beredskap förbättras och erfarenheter
kan tas tillvara.
Det är beklagligt att Stockholm inte har en frivillig resursgrupp
(FRG). Ett samarbete med civilsamhället stärker stadens krisarbete
och beredskap. Samverkan med civilsamhället är så pass viktig att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) tecknade avsiktsförklaring i mars
med fler samhällsorganisationer för att avlasta kommunernas
hemtjänst och omsorgsverksamhet. V1 ser att FRG hade kunnat och
fortfarande kan avlasta kommunens verksamheter under den
rådande coronakrisen. Vi är övertygade om att det bästa sättet att ta
sig an utmaningar är att göra det tillsammans - staden,
civilsamhället och näringsliv. Staden bör därför skyndsamt skapa
förutsättningar för att en frivillig resursgrupp kan bildas.
Stadens beredskap behöver ständigt utvecklas för att möta plötsliga
krissituationer Motionen lyfter fram fyra konkreta förslag för hur
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staden kan stärka sin kris- och säkerhetsberedskap. Förslag som alla
partier förhoppningsvis kan enas om.

Ersättaryttrande
Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i förslag till beslut
och reservation från (S),(V).
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§9
Motion (V) om utsatta EU-medborgares situation
Svar till kommunstyrelsen KS 2019/1460
Dnr 1.7.1-162/2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar till kommunstyrelsen över motton (V) om utsatta
EU-medborgares situation

Ärendet
Clara Lindblom med flera (V) har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att Stockholms stad skyndsamt ska
ordna en legal boplats för utsatta EU-medborgare samt att skriva om
befintliga I OP-avtal med civilsamhället och rikta dessa mot
dagverksamheter med sysselsättning och stöd att komma ur fattigdom.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar
till kommunstyrelsen
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 18 maj 2020
Beslutsordning
Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Kristm Jacobsson (C),
Michaela Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V), yrkade
bifall till eget förslag till beslut

Särskilt uttalande
Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C),
Michaela Hollis (KD)
"Förvaltningen beskriver I sitt tjänsteutlåtande hur skyldigheterna
till och möjhgheterna för att hjälpa gruppen utsatta El.l-nugranter
ser ut. Till deras resonemang tycker vi det är viktigt att lägga den så
kallade lokaliseringsprincipen. Den mnebär att en kommuns åtgärd
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måste vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare
för att vara laglig.
Vi anser att de insatser som staden tillsammans med civilsamhället
och de ideburna organisationerna erbjuder i form av uppsökande
arbete, akut logi, rådgivning, basbehovsverksamhet, stöd,
vägledning och samhällsinformation lever upp till lagens krav Vi
vill också tydliggöra att EU-migranternas boendeförhållanden 1
hemlandet inte är en del av den bedömning Stockholm gör för vilket
stöd som kan lämnas. "

Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det
egna förslaget;
1 Motionen tillstyrks
2. Därutöver anförs följande
Skillnaderna i människors levnadsvillkor blir aldng så tydliga som
under en global kns. Ett tydligt exempel är förutsättningar att ens
kunna tvätta händerna så ofta som det behövs idag, där utsatta EU
medborgare I stort saknar dessa möjligheter på grund av
boendesituationen. I Stockholm befinner sig hundratals hemlösa
EU- och tredjelandsrnedborgare, varav en del är romer. Situationen
för dessa människor har länge varit ohållbar och måste snabbt
förbättras.
Målet för stadens insatser för utsatta EU-medborgare som kommer
till staden måste vara att de får en human tillvaro och ges stöd att
komma ur fattigdom och diskriminering. Vad som är akut är att se
till att det finns tillräckhgt många sovplatser med möjlighet att sköta
hygien och mathållning, och där behöver det tillföras legala
boplatser av typ camping med tillgång till toalett, vatten, el, sanitet,
sophämtning m.m. Platsen ska besökas av stadens EU-team för
uppsökande arbete, länkning och särskilda insatser göras mot
kvinnor. Stadens insatser idag är alldeles för kortsiktiga och bidrar
till en flyttkarusell som inte är önskvärd för någon där utsatta
människor kan bo 5 dagar I rad på ett härbärge men sedan måste
återvända till kylan för karensdag. Utöver detta tillkommer också
kostnader och slitningar i naturen med anledning av vräkningar av
de illegala boplatserna som trots allt finns på stadens mark och
utgör hem för många människor Vi anser att de pengar staden idag
lägger på kortsiktigt akuthärbärge några dagar i taget och vräkning
av boplatser bättre skulle komma till nytta genom att upprätta legala
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boplatser där människor fick tillgång till det nödvändiga samtidigt
som naturen kunde vara fredad.
Vänsterpartiet anser att exploatenngsnämnden därför ska få ett
särskilt uppdrag att bidra till att förbättra utsatta EU-medborgares
boendesituation genom att ställa mark till förfogande för
campingplatser för målgruppen, utöver utveckling av det sociala
och arbetsmarknadsrelaterade insatserna som socialnämnden kunde
ansvara för I samverkan med civilsamhället och de dagverksamheter
som idag finns för målgruppen. Till skillnad mot förvaltningen
anser vi inte att det staden idag gör är tillräckligt. "

Ersättaryttrande
Ersättaren Anna Rantala Boomer (Fi) instämde I förslag till beslut
och reservation från (V).
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§ 10
Betänkandet av utredningen om välfärdsteknik i
äldreomsorgen - Framtidens teknik i omsorgens tjänst
Svar till kommunstyrelsen KS 2020/515
Dnr 1.7.1-215/2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar till kommunstyrelsen på remiss om Betänkande av
utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen - Framtidens
teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020 14).

Ärendet
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för besvarande remitterat
Betänkande av utredningen om välfärdstekruk 1 äldreomsorgen Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020 14). I utredningen
har sex huvudsakliga hinder som hämmar mförandet av
välfärdsteknik I omsorgen identifierats. I utredningen ges även
förslag på hur hindren kan övervmnas. Bland annat föreslås en
reglermg i patientlagen och en reglering i socialtjänstlagen i syfte
att göra det möjligt att ge vård och omsorg till människor med
varaktigt nedsatt beslutsförmåga.
Förvaltningen ställer sig i huvudsak postttv till förslagen i
utredningen och instämmer i att det finns kunskapsluckor när det
gäller mförande och användande av välfärdsteknik i omsorgen.
Förvaltnmgen vill särskilt framföra att välfärdsteknik som
underlättar fysiskt tungt arbete bör prioriteras då det både är en
viktig patientsäkerhetsfråga och en arbetsmiljöfråga. Förvaltningen
föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 16 apnl 2020.
Beslutsordning
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 11
En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)
Svar till kommunstyrelsen KS 2020/754

Dnr 1.7.1-393/2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar till kommunstyrelsen avseende remissen En sjukförsäkring
anpassad efter individen (SOU 2020:26)

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat remissen En sjukförsäkring
anpassad efter individen (SOU 2020:26) till socialnämnden för
besvarande. I utredningens slutbetänkande rapporteras de två sista
uppdragen som handlar om anpassningar av försäkringsskyddet för
personer med timanställningar och andra tidsbegränsade
anställningar samt möjligheten att bevilja partiell sjukpenning
utifrån förläggning av arbetstiden med målsättningen att återgång
till arbetet underlättas. Förvaltningen är positiv till förslagen som
lämnas i utredningen och instämmer i antagandena att
förändringarna kommer leda till att det blir enklare för den enskilde
att förutse om rätt till sjukpenning föreligger eller inte.
Förvaltningen anser även att förändringarna som föreslås kring
förläggning av arbetstiden kan leda till att fler grupper, så som
exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning, har
möjlighet att stanna kvar i arbete eller ta steget in på
arbetsmarknaden. Förvaltningen föreslår att nämnden hänvisar till
detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 28 maj 2020
Beslutsordning

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 12
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

Dnr 1 7.1-394/2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar till kommunstyrelsen avseende remissen Tillsammans för
en välfungerande Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
(SOU 2020:24)

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt remissen Tillsammans för en
välfungerande Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU
2020:24) till socialnämnden för yttrande. I utredningen ges 10
rekommendationer för att stärka stödet till individen i samband med
en sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i
utredningen och instämmer i att de kan underlätta för enskilda i
rehabiliteringsprocessen. Förvaltningen anser att den ökade
möjligheten med att få hjälp med att administrera läkarintyg,
adl-intyg, arbetsplatsintyg, arbetsprövning med mera som beskrivs
1 utredningen skulle underlätta mycket för flera målgrupper och kan
leda till att vägen mellan sjukskrivning och arbete förkortas. Med
hjälp av de stödinsatser som föreslås anser förvaltningen att det
finns goda förutsättningar för att fler personer kan beredas arbete i
stället för praktikplats, daglig verksamhet eller sysselsättning.
Förvaltningen vill dock särskilt framhålla vikten av att stödet till
sjukskrivna med försörjningsstöd utvecklas då det rör sig om en stor
grupp som är långtidssjukskrivna utan någon sjukpenninggrundande
mkomst och utan arbetsgivare som har ansvar för rehabilitering.
Förvaltningen föreslår att nämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet
som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 28 maj 2020
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

~

\

R Stockholms
V stad

Socialnämnden
Protokoll

2020-06-16

§ 13
Återremitterat ärende:
Skrivelse om familjehem - svar på skrivelse från (V)
Dnr 1 7.1-205/2020

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelse från (V) med frågor om farruljehemsplacerade
barn

Ärendet
Skrivelsen till socialnämnden från Vänsterpartiet har sin grund i ett
ärende 1 Norrköpings kommun där en treång flicka efter dom i
kammarrätten fick flytta från sitt familjehem till sina biologiska
föräldrar där hon sedermera avled. I skrivelsen begärs bland annat
svar på hur staden handlägger vårdnadsöverflyttningar till särskilt
förordnade vårdnadshavare och om staden ansöker om
vårdnadsöverflyttning hos domstol i de ärenden där det är befogat.
Vidare vill Vänsterpartiet veta hur staden tillgodoser barnets behov
och intressen vid upphörande av vård 1 familjehem och vilka
möjligheter staden har att följa upp ett barn som flyttat åter till sina
biologiska föräldrar efter att en placering i familjehem har upphört.
När det gäller bestämmelserna rörande dels vårdnadsöverflyttrung
till särskilt förordnade vårdnadshavare, dels rörande beslut om
uppföljning efter avslutad placering, anser förvaltningen att det
finns tillräckliga och tydliga bestämmelser som utgår från barnets
bästa. Emellertid när det gäller beslut om upphörande av vård enligt
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
LVU, får beslutet enbart grundas på hur förhållandena hos de
biologiska föräldrarna ser ut i dagsläget. Socialnämnden och
domstolen kan inte, utifrån nuvarande lagstiftning, väga in i beslutet
om det skulle vara bättre för barnet att bo kvar i familjehemmet
eller inte. I förslaget till ny LVU (SOU 2015 71) påtalas den
bristfälliga samordningen av rättsprocesserna när det gäller vårdens
upphörande, flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning. I april
2020 tillsatte regeringen en särskild utredare som ska se över hur
principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning
av om tvångsvård enligt LVU ska upphöra. Eventuellt kan också det
faktum att barnkonventionen nu blivit lag komma att påverka detta.
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Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 1 juni 2020
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 14
Månadsrapport för maj månad 2020

Dnr 1.3.1-501/2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapport för maj 2020.

Ärendet

Prognosen baseras på utfallet per 31 maj samt utifrån dialog med
samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.
Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett underskott mot
budget med 3 mnkr efter begärda budgetjusteringar och
återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen.
Nämnden prognostiserar att återredovisa 28 mnkr för nyanlända till
kommunstyrelsen. Årsprognosen är väldigt osäker med anledning
av Covid-19.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet I ett tjänsteutlåtande
daterat den 9 juni 2020
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 15
Viewpoint - en digital tjänst för att öka barns och ungas
delaktighet- rapport

Dnr 3.1.1-312/2020

Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport om
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Viewpoint - en digital tjänst för att öka barns och ungas
delaktighet
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka
alternativ till Viewpoint

Ärendet

Det finns idag en stor efterfrågan på digitala stöd för att göra barn
och unga mer delaktiga I socialtjänstens arbete. I Stockholms stad
finns dessutom uppdrag i budget 2020 om både digitahsenng och
barns rätt till delaktighet och inflytande. Viewpomt är ett digitalt
verktyg för att öka barns och ungas delaktighet mom socialtjänsten.
Barnet/den unge får digital tillgång till ett antal frågor om sm
situation som besvaras innan mötet med socialsekreteraren.
Hösten 2018 efterlyste Sveriges kommuner och regioner (SKR)
pilotkommuner för ett test av Viewpoint under perioden 2019 till
2020 I Stockholms stad valde stadsdelsförvaltnmgarna Hägersten
Liljeholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Norrmalm och
Kungsholmen att ingå i piloten. I utvärderingen konstateras att de
allra flesta barn, unga och socialsekreterare som deltagit I test är
nöjda eller mycket nöjda med själva arbetssättet. Bristfällig och
svårhanterlig teknik har dock skapat onödiga hinder och gjort det
svårt för flera att fullfölja piloten. Förvaltningen föreslår därför att
Stockholms stad därför bör utreda möjligheterna till ett mer
användarvänligt alternativ till Viewpoint.
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 28 maj 2020
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 16
Inled samarbete med kvinnojourerna för att nå våldsutsatta i
karantän - svar på skrivelse från (V)
Dnr 1.7.2-302/2020

Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltnmgens tjänsteutlåtande som svar
på skrivelse från S, V och Ft angående att inleda samarbete med
kvinnojourerna för att nå våldsutsatta 1 karantän.

Ärendet
Alexandra Mattsson Åkerström m.fl (V), Kann Gustafsson m.fl. (S)
och Anna Rantala Bonnier (Fi) har lämnat in en skrivelse till
socialnämnden om att mleda samarbete med kvinnojourerna för att
nå våldsutsatta i karantän. Förvaltnmgen instämmer i vikten av att
nå våldsutsatta utifrån den särskilda srtuation som råder Staden har
utifrån utbrottet av Covid-19 vidtagit en mängd åtgärder för att
säkerställa att våldsutsatta i karantän nås av aktuell och korrekt
mforrnanon knng vart man kan vända sig för stöd och hjälp.
Förvaltningen anser att de åtgärder som staden vidtagit 1
kombination med nyligen aviserad möjlighet för organisationer att
söka statsbidrag för att nå ut till våldsutsatta i nuläget täcker de
behov som lyfts 1 skrivelsen. Förvaltningen föreslår att nämnden
hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 3 juni 2020.

Beslutsordning
Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Kristm Jacobsson (C),
Michaela Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltnmgens förslag till
beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m fl. (S), yrkade bifall till eget förslag
till beslut.
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Reservation
V ice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V), ledamöterna Karin Gustafsson, Anders
Göransson, Lotten Hammar alla (S), reserverade sig mot beslutet
till förmån för det egna förslaget;
"Att godkänna förvaltningens svar på sknvelsen
Att uppdra åt förvaltnmgen att inleda samarbete med
kvmnojoursrörelsen för att nå fler våldsutsatta 1 karantän
V 1 tackar för förvaltningens svar och ser positivt på att man delar
vår uppfattning om vikten av att arbeta för att fler våldsutsatta ska
kunna få hjälp att leva ett liv fntt från våld även under en pandemi
som riskerar att mmska möjligheterna att nå den stöd och hjälp som
behövs.
Att stadsdelarna själva har mobiliserat knng detta är bra och
lovvärt. Men vi vet att den typen av mformationssatsnmgar behövs
även när vi mte begränsas av covid 19 Även om alla
relationsvåldsteam mte sett en nedgång betyder inte heller att alla
nås av rätt information.
Breda satsningar behövs, men även tydligt riktade satsningar mot
målgrupper som avsevärt nskerar att få sin tillgång till hjälp
försvårad utifrån isolermg orsakad av rådande pandemi. Till dessa
grupper hört till exempel äldre och personer med
funktionsvanationer som gör att de tillhör riskgrupper för att bli
allvarligt sjuka i covid 19.
Vi ser inte att de åtgärder som stadsdelarna vidtagit står emot att
socialnämnden beslutar att förvaltningen inleder samarbete med de
etablerade kvinnojourerna för att öka det uppsökande arbetet under
knsen med fokus på att nå våldsutsatta i karantän enligt de förslag
som lyfts i vår gemensamma sknvelse. Regeringen har också
aviserat extra medel till kommunerna som ska komma våldsutsatta
till del. "
Ersättaryttrande
Ersättaren Anna Rantala Bonnier (F1) mstämde 1 förslag till beslut
och reservation från (S),(V).
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§ 17
Stärk insatserna för att nå unga som vistas i riskmiljöer under
pandemin - svar på skrivelse från (S)
Dnr 1. 7.2-303/2020

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen från (S) om att stärka insatserna för att nå
unga som vistas i riskmiljöer under pandemm.

Ärendet
Nämnden hade efter skrivelse från (S) uppdragit till förvaltningens
att besvara skrivelsen där oro uttrycks för att det under den rådande
pandemin rör sig fler ungdomar på platser som definieras som
nskmiljöer samtidigt som andelen vuxna som rör sig ute har
minskat. Socialdemokraterna påpekar att Coronakrisen inte får leda
till att antalet unga som hamnar i missbruk, kriminalitet,
människohandel och prostitution ökar. De anser att under det svåra
läget som nu är ska socialförvaltnmgen och staden stärka det
förebyggande och uppsökande arbetet som stadsdelsnämndernas
fältassistenter och Ungdomsjouren bedriver. Förvaltnmgen
konstaterar att Ungdomsjouren är en av de verksamheter som
socialförvaltningen har valt att prioritera under Coronakrisen.
Särskilda åtgärder har vidtagits för att säkerställa att verksamheten
ska fungera även vid sjukfrånvaro. Eftersom fler unga förväntas
vara kvar hemma i Stockholm under sommaren till följd av den
rådande situationen planerar staden för att det uppsökande arbetet
ska bemannas på normalnivå även under sommaren. Förvaltningen
föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelse från (S).
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 28 maj 2020.
Beslutsordning
Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att
nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C),
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Michaela Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Kann Gustafsson m.fl. (S), yrkade bifall till eget förslag
till bes Iut.
Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V), ledamöterna Karin Gustafsson, Anders
Göransson, Lotten Hammar alla (S), reserverade sig mot beslutet
till förmån för det egna förslaget;
"Att godkänna förvaltningens svar på sknvelsen
" Förvaltningens svar på skrivelsen godkänns.
Därutöver anförs följande
Vi vill inleda med att tacka förvaltningen för svaret på skrivelsen.
Det är glädjande att läsa att förvaltningen anser att samverkan
mellan socialförvaltningen och stadsdelsnämnderna i det
uppsökande arbetet fungerar väl. Samt att det finns upparbetade
strukturer för att hjälpas om behov uppstår vid särskilda händelser,
social oro eller risk för social oro Det är även bra att
Ungdomsjouren har varit prionterad under Coronaknsen.
Coronakrisen nskerar att få stora konsekvenser inom många
områden. Ett av områden är den som skrivelsen berörde. Nämligen
att antalet unga som rör sig 1 riskrruljöer riskerar att öka under
sommaren då många kommer att vara kvar i staden och utbudet av
sommaraktiviteter är begränsade.
Förvaltningen skriver att man inte ser något behov av att förstärka
uppbackningen till stadsdelsnämnderna utöver det redan etablerade
samarbetet, eller att förstärka Ungdomsjourens verksamhet. Vi delar
inte den uppfattningen. Vi anser att staden ska Coronakrisen
ytterligare stärka det fältförlagda arbetet. Det räcker mte att ligga på
normalnivå när det gäller bemanningen. För att säkerställa en lugn
sommar och för att unga inte ska röra sig och stanna i riskrniljöer
behöver staden skjuta till resurser till det förebyggande arbetet. En
satsning på det förebyggande arbetet nu kommer att betala av sig
om staden förmår att hmdra att unga att dras in i kriminalitet. "

Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde 1 förslag till beslut
och reservation från (V),(S).
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§ 18
Akademiska noder för stärkt samverkan
Dnr 1.3.1-508/2020

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger förvaltnmgen i uppdrag att ta ett mer samlat
grepp knng pågående och kommande mnovationssamarbeten
samt utreda rnöj ligheten att tillsammans med intresserade
stadsdelsförvaltningar starta ett pilotarbete kring en akademisk
nod.

Ärendet
Av budgeten 2020 framgår att den kostnadsdrivande demografiska
utvecklingen medför ökad press på att resurser prioriteras så att de
används på rätt sätt. Verksamhetsförbättnngar och effektiviseringar
kan t ex genomföras via samverkan, förbättrade arbetsformer och
innovationer. Stockholm behöver ta fram nya, horisontella och
innovativa arbetssätt som löser framtidens utmanmgar på ett
hållbart sätt. I budget för 2019 fick socialförvaltningen i uppdrag att
samordna de akademiska noderna för att dessa ska kunna främja
utvecklingen av socialtjänsten. Med nod avses i det här
sammanhanget ett nav för innovativ samverkan där akademi och
forskning ingår Den 4 december 2019 anordnade förvaltningen en
workshop med temat noder och innovativt samarbete.Utifrån bland
annat förslag som lämnades i samband med workshopen föreslår
förvaltningen att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta
ett mer samlat grepp kring pågående och kommande
innovationssamarbeten samt utreda möjligheten att tillsammans
med intresserade stadsdelsförvaltningar starta ett pilotarbete knng
en akademisk nod.
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 20 maj 2020.
Beslutsordning
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

F;f Stockholms

V stad

Socialnämnden
Protokoll

2020-06-16

§19
Slututvärdering av PEER-support och inriktning för arbetet
hösten 2020
Dnr 1 5.1-858/2019

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens slututvärdering av
Peer support.
2. Socialnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag
för 2020.
3. Socialnämnden lämnar utvärderingen till
stadsdelsförvaltnmgarna för kännedom.

Ärendet
Socialförvaltningen har under de senaste fyra åren samarbetat med
föreningen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) kring
Peer support verksamheten i Stockholm Peer support innebär att
personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och
omsorg för att stötta brukare i deras återhämtningsprocesser.
Socialförvaltningen har gjort en slutgiltig utvärdering av projektet
kring Peer support verksamheten. Utvärdermgen innehåller en
samlad analys av mtervjuer med berörda personer, likaså beskriver
den Peer supports viktiga bidrag till brukarna och verksamheterna
samtidigt som utvärderingen synliggör organisatoriska perspektiv
på deras roller i verksamheterna. Den avslutas med
rekommendationen att Peer support verksamheten bör övergå från
projektverksamhet till en mer långsiktig lösning eftersom arbetet
ger goda resultat i brukarnas återhämtningsprocesser
Socialförvaltningen föreslår med hänvisning till resultatet i
utvärdermgen och pågående budgetuppdrag att arbetet ska fortleva i
Stockholms stad. Likaså att socialförvaltningen under året ska
kunna redovisa Peer support verksamheten i relation till
långsiktighet, arbetsgivaransvar och ansvarsfördelning.
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 19 maj 2020.
Beslutsordning
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 20
Samordning, insatser och delaktighet i handläggning av
personkrets 2
Dnr 3 4.2-706/2019

Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden godkänner funktionshinderinspektörernas
rapport
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till samtliga
stadsdelsnämnder

Ärendet
Aktuell granskning omfattar personer som ingår i personkrets 2
enligt LSS. Granskningen omfattar stadsdelsförvaltningarna Farsta,
Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby och Kungsholmen.
Totalt har 74 ärenden granskats i de fyra stadsdelsförvaltningarna,
kvinnor utgjorde 36 procent och män 64 procent. Granskningen
visar att samtliga verksamheter för fram frågan om bostäder för
målgruppen som den största utmaningen I arbetet. Det behöver
säkerställas att den enskilde kommer tills tals oavsett
kommurukationssätt och förmåga att beskriva sin situation. För att
stärka kvaliteten på utredningar inom verksamhetsområdet
funktionsnedsättning är det särskilt viktigt att frågor om barn och
föräldraskap och anhöriga ställs till både kvinnor och män.
Samarbete med anhöriga och företrädare är av stor vikt för en
målgrupp som många gånger har svårigheter att både beskriva de
egna förmågorna och behovet av stöd. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner funktionshinderinspektörernas rapport.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 4 maj 2020.

Beslutsordning
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förlag till beslut.
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§ 21
Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024

Dnr 3.1.1-210/2020

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner program förs stöd till anhönga

2

2021-2024.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stockholms stads program för stöd till anhönga 2021-2024 är en
fortsättnmg på Stockholms stads program för stöd till anhönga
2017-2020. Utvärderingar genomförda under nuvarande
programperiod har beaktats i arbetet med revideringen och
framtagandet av det nya programmet. Programmet beskriver hur
stadens socialtjänst ska arbeta med stöd till anhöriga. Till skillnad
mot tidigare program har målgruppen för programmet breddats och
inkluderar även barn som anhöriga, anhöriga till personer med
koppling till våldsbejakande extremism, anhöriga till personer med
en kriminell livsstil och anhöriga till personer som drabbats av
skjutningar och dödligt våld. Målet med programmet är att staden
har ett anhörigperspektiv som genomsyrar alla verksamheter och
yrkesgrupper som möter anhöriga. Syftet med programmet är att
öka kvaliten i stadens socialtjänst så att anhöriga har en bra
livssituation, en god fysisk och psykisk hälsa och får likvärdiga
insatser oavsett var i staden de bor. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner program för stöd till anhöriga 2021-2024.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 13 maj 2020
Beslutsordning

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

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C),
Michaela Hollis (KO) yrkade bifall till förvaltnmgens förslag till
beslut.
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Tjänstgörande ersättaren Niclas Karlsson (SD) yrkade bifall till eget
förslag till beslut.

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
"Stadens program för stöd till anhöriga beskriver hur stadens
socialtjänst ska arbeta med olika typer av stöd åt anhöriga med mål
om att alla verksamheter ska ha ett anhörigperspektiv. Målgruppen
har sedan förra programmet breddats till att inkludera även barn
som anhöriga och anhöriga till kriminella, personer med kopplingar
till extremism och personer som drabbats av skjutningar vilket vi
välkomnar. Målgruppen är alltså vidgad till att omfatta fler än vad
som socialnämnden enligt lag är ansvanga för och betydligt fler
personer än vad som man med dagens antal anhörigstödjare kan
antas hinna med.
Att staden har ett anhöngstödjande arbete förebygger ohälsa hos
anhönga och kan vara livsavgörande i en svår situation I hemmet.
Det kan också vara avgörande för att man som anhörig kan
förvärvsarbeta och orka med familjeliv samtidigt som en närstående
är till exempel sjuk.
Det är också oerhört viktigt att barn som lever nära en förälder eller
ett syskon med psykisk ohälsa, sjukdom eller kriminella problem
kan uppmärksammas och får information kring rättigheter och stöd
som kan ges. Barn som inte fångas upp tidigt nskerar att utvecklas
ogynnsamt och skapa sig egna förställningar till varför vardagen ser
ut som den gör.
Det framgår att stadsdelsnämnderna eller civilsamhället inte har
varit involverade i framtagandet av programmet vilket är beklagligt.
Idag utförs det anhörigstödjande arbetet av personal i
stadsdelsnämnderna och hos civilsamhället finns också mycket
kunskap kring vad staden kan förbättra för målgrupperna vilket
hade vart bra ta tillvara.
För att programmet ska kunna genomföras och levas upp till
behöver hkställigheten öka mellan stadsdelsnämnderna, fler
personal anställas för att möta den utvidgade målgruppen och
kompetenshöjande insatser till personalen budgeteras för. Det
räcker inte att skriva i ett program att fler ska få anhörigstöd om inte
fler personal anställs som också får de verktyg som kan behövas för
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att utföra insatser. Vidare finns det troligen många fördelar med att
organisera anhörigstödet mer i regioner över staden men detta måste
också ske utan att den lokala föranknngen försvinner. Särskilt
viktigt är det för grupper som har svårt att ta sig utanför den egna
stadsdelen och inte kan komma till bland annat de gemensamma
träffarna"

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Niclas Karlsson (SD) reserverade sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget;
" I .Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2.Att därutöver anföra följande
Det är viktiga och i många fall angelägna frågor som lyfts fram i
programmet. Vår inställning är dock att satsningar i första hand bör
göras 1 preventivt syfte för att undvika att problemen alls uppstår.
Med anledning av det yrkar vi avslag på förslaget med hänvisning
till att pengarna ska satsas på förebyggande åtgärder"
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V);(S)
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§ 22
Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld
oberoende relationer

Dnr. 3.1.1-723/2019

Socialnämndens beslut
1
Socialnämnden godkänner program mot våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostrtution,

människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld
oberoende relation.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden fick i uppdrag 1 budget för 2020 att revidera
Stockholms stads program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.
Programmet utgår från den nyligen framtagna regionala strategin att
förebygga och bekämpa våld 1 Stockholms län som tagits fram mom
ramen för Operation kvinnofrid 2020. Utifrån detta har målgruppen
utökats och omfattar nu våld i nära relationer, hedersrelaterat våld
och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål
samt sexuellt våld oberoende relation. Programmets syfte är att
förebygga dessa olika typer av våld och att ge stöd och skydd när
det likväl sker Programmet följer den regionala strategins
målstruktur och har sju mål med tillhörande aktiviteter och
indikatorer. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner det
reviderade programmet.
Socialförvaltnmgen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 8 maj 2020.

Beslutsordning

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltnmgens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C),
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Michaela Hollis (KO) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m fl (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S), yrkade bifall till eget förslag
till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V), ledamöterna Karin Gustafsson, Anders
Göransson , Lotten Hammar alla (S) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
"1.Förslaget till Stockholms stads program mot våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende
relation 2021-2025 återremitteras
2.Därutöver anförs följande
Vi vill att Stockholm ska vara en stad som är fri från våld och
diskriminering och som lever upp till de mänskliga rättigheterna. Vi
vill göra vårt yttersta för att skapa ett Stockholm för alla. Det är
positivt att i förslaget till program har fler målgrupper lyfts upp. V1
ställer oss bakom att staden ska stärka sitt arbete mot prostitution,
mänruskohandel och sexuellt våld. Genom att se beröringspunkter
mellan de olika typerna av våld kan stadens arbete utvecklas och
positiva synergieffekter kan uppstå.
Förslaget till program saknar några aspekter/delar som vi anser
behöver tillföras för att programmet ska kunna användas ute i
stadens verksamheter och inte hamna i skymundan. Därför föreslår
vi att ärendet återremitteras för komplettering med följande
perspektiv.
I beskrivningen av vilka olika typer av våld som omfattas av
programmet under delen som rör våld i nära relationer nämns inte
att merparten av de som utövar våld är män. Det är antagligen inte
avsiktligt men konsekvensen blir att staden osynliggör ett
grundläggande faktum.
Det är bra att stadens program följer samma struktur som den
regionala strategin Operatron Kvinnofrid Målsättningarna 1
programmet är i stort samma mål som Operation Kvinnofrid har.
Vilket vi inte har något att invända mot. Tvärtom, det är stärkande
att olika nivåer i samhället och olika myndigheter arbetar för
jämställdhet och utgår ifrån samma mål för att förebygga och
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bekämpa våldet. Det är därför problematiskt att man i utkastet till
program har valt att ta bort eller byta ut viktiga begrepp utan någon
förklarmg. Till exempel har man valt att utesluta begreppet
normkritisk I andra punkten under mål 1 trots att det lyfts i
Operation Kvinnofrid. Det vedertagna begreppet normkntik har
också bytts ut mot normmedvetenhet på sidan 28 när viktiga
perspektiv lyfts. Begreppet normkntik används av akademi,
myndigheter, Sveriges kommuner och regioner (SKR),
civilsamhället och många flera. På jämställdhetsmyndighetens
webbsida kan man läsa "Normkritik handlar om att sätta fokus på
makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de
normer som påverkar uppfattningar om vad som är "normalt" och
därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt." Normmedvetenhet
fångar mte upp samma aspekter som normkritik och därför bör rätt
begrepp användas.
Under mål 7 saknas en viktig punkt som återfinns I Operation
K vmnofrid. Punkten handlar om stadens verksamheter ska använda
sig av evidens i val av arbetssätt och metoder. Vi anser att punkten
"Staden kvalitetssäkrar sina metoder och arbetssätt med stöd av
forskning." ska föras m under mål 7.
I utkastet till program berörs särskilt utsatta/sårbara grupper 1
förbifarten. Nämnden har vid flertal tillfälle mottagit rapporter från
bland annat socialinspektörerna som visar att staden inte fullföljer
sitt ansvar gentemot våldsutsatta som tillhör särskilt utsatta grupper.
Under rubriken programmets målgrupper behöver de sårbara
grupperna och faktorerna bakom lyftas in tydligare för att öka
kunskap bland stadens personal och för att utveckla och ge rätt stöd
till den som behöver det. Exempel på faktorer som gör att grupper
är särskilt utsatta/sårbara är; att ha en eller funktionsnedsättningar,
att vara äldre, att leva i missbruk, att vara homo- eller bisexuell,
transperson eller queer och att ha utländsk bakgrund. Utöver att
tydliggöra målgrupperna behöver programmet aktiviteter som
redogör för vad staden avser att göra för att nå och utveckla stödet
till särskilt utsatta grupper.
Vidare saknar vi bostadsfrågan i programmet trots att det är en
oerhört central del i arbetet mot våld. Vi vet att många våldsutsatta
stannar kvar I relationerna för att de saknar möjlighet att flytta till
ett annat boende. Bostadsbristen i Stockholm måste mötas med
byggande av fler hyresrätter med överkomliga hyror för att
underlätta för våldsutsatta att frigöra sig från destruktiva och
våldsamma relationer. Staden behöver också få fram fler
genomgångsbostäder till SHIS. Beklagligt nog har majoriteten
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bromsat de allmännyttiga bostadsbolagens byggande av hyresrätter,
Stockholmshus och genomgångsbostäder Att adressera
bostadsfrågan genom att erbjuda de som utövar våld i nära
relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck tillfälligt boende är
inte bara förkastligt utan också anmärkningsvärt. Våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld är brott som inte ska premieras.
Stadsdelsnämnderna ska inte erbjuda våldsutövare tillfälliga
boenden. Aktiviteten måste omgående strykas. Staden behöver
däremot fokusera på att utveckla insatser och arbetssätt som både
kan fånga upp och få framförallt unga män att sluta bruka våld både
mot en partner och att köpa sex.
Fler av aktiviteterna som lyfts är alltför detaljerade vilket går stick 1
sträv med stadens andra program Flertalet av aktrviteterna kan
strykas till förmån för att låta nämnderna Själva besluta vilka
aktiviteter som är aktuella för deras verksamheter. På så sätt
behöver nämnderna också tänka genom vad de behöver göra mom
sma verksamhetsområden för att målen ska uppnås. Att politiken
ska besluta om vilka kurser som ska spndas, vilka projekt som ska
genomföras eller vilka utvärderingar som ska följas är en alltför
detaljerad styrning.
Aktiviteterna och indikatorerna behöver gås genom och tydliggöras
för att inte missförstånd ska ske. Till exempel står det under mål 5,
under indikatorer "Andel personer av dem som polisanmält våldet

och har kontakt med RVC som fått stöd under
rättsprocessen. (Stadsdelsnämnderna)" Frågan som uppstår är om
det är våldsutsatta som har polisanmält som ska få stöd under
rättsprocessen eller kan det var våldsutövare som kan få stöd under
rättsprocessen från stadsdelen. På samma sätt kan frågan ställas
kring aktiviteterna där det endast står att Stödcentrum och
Relationsvåldscentrum ska erbjuda stöd under rättsprocessen utan
att klargöra till vem. Det är oerhört viktigt att det klargörs i
programmet att stödet under rättsprocessen erbjuds till våldsutsatta
och inte våldsutövare.
I framtagandet av programmet har förvaltningen involverat flertal
föreningar som arbetar med de här frågorna. Det är bra.
Civilsamhällets kunskaper och insatser är ovärderliga i stödet till
våldsutsatta och för arbetet att Stockholm ska vara en stad som är fn
från våld. Därför hade det varit önskvärt att civilsamhället hade fått
ett större utrymme i programmet. Till exempel har kvinnojourerna
under lång tid vant en kunskapsbank och pådrivande
opmionsbildande för att få upp frågorna om mäns våld mot kvmnor
på dagordningen. De gör också dagligen ett enormt viktigt arbete
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för att se till att skydda kvinnor och deras barn. Staden måste därför
se till att kvinnojourerna får stabilare och mer långsiktig
finansiering. Under förra mandatperioden införde vi möjligheten att
skriva avtal med ideella kvinnojourer genom så kallat ideburet
offentligt partnerskap (IOP). Genom att teckna flera IOP kan fler
kvinnojourers framtid säkras.
I programmet saknas skrivningar som rör pnvata utförare inom
välfärdsverksamheterna. Programmet behöver därför kompletteras
så att de pnvata utförare som verkar inom exempelvis LSS
verksamhet, äldreomsorg och skola lyfts. Att inte involvera till
exempel de fristående skolorna innebär att målsättningen om att det
våldsförbyggande arbete kommer att halta eftersom en stor del av
barn och unga inte nås.
Vi saknar även skrivningar om kränkningar, hot och brott som sker
via nätet. Här hade programmet stärkts av att lyfta den
problematiken men också vilka möjligheter som finns när staden
kan nå fler genom internet.
Med utgångspunkt i Barnkonventionen bör staden fortsätta arbeta
för att utveckla familjerätten samt sätta insatser för att barn inte ska
behöva lämnas till umgänge med en våldsutövande förälder.
Barnets bästa måste alltid stå i centrum.
Rätt kunskap kan vara avgörande för
den hjälp som hen har rätt till. Det är
implementera programmet men även
kunna genomföra kompetenshöjande

att den som är utsatt kan få
viktigt att medel avsätts för att
för att verksamheterna ska
insatser.

Slutligen tror v1 att programmet eventuellt kunde tjäna på att delas
upp i två program. Där det ena programmet lyfter våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Medan det andra
programmet fokuserar på prostitution, människohandel för sexuella
ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Som programmet är
upplagt nu oroar vi oss för att delarna som rör det sist nämnda kan
hamna i skymundan. Frågor som rör våld i nära relationer och
människohandel är olika saker även om det är mäns våld mot
kvinnor som är den gemensamma nämnaren."

Ersättaryttrande
Ersättaren Anna Rantala Bonnier (F1) instämde i förslag till beslut
och reservation från (S),(V).
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§ 23
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr. 1.2.1-346/2020

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden delegerar till nedan nämnda tjänstepersoner
vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM
45 § 1 och 2 st. inom nämndens eget ansvarsområde.
2. Socialnämnden förordnar nedan nämnda tjänstepersoner
vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU
§ 43 1 st. 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.
3

Socialnämnden begär att respektive stadsdelsnämnd fattar
motsvarande beslut.

Ann Dahlgren, Daniel Colegate, Elisabet Lundqvist, Lis-Mari
Boija, Sanna Eriksson, Frida Allertz, Mana Larsson, Inga-Lill
Renhorn Källgren, Lena Wedberg, Feryal Lövström, Liliana
Pellegrino, Martin Karlsson, Anna-Stina Wilhelmsson, Mira
Fargallo-Dillner, Ida Carnesten, Inger Åsebo, Mait Fredlund,
Liselotte Tronders, Oskar Williamsson, Id!I Magan, Fanny
Hällberg, Julia Pettersson, Carl-Johan Kvist, Eva Thomasson,
Millicent Reyes, Marimba Roney, Helena Sten, Lena Svärd, Maria
Rangdag, Julia Falk Nordberg, Kim Trosell, Anne-Catrine Jonsson,
Mohamud abdi Osman, Ylva Engelbrektsson

Ärendet

Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom indrvid- och
familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar
ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära
polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas
sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 19 maj 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltnmgens förlag till beslut.
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§ 24
Fyllnadsval till Socialnämndens Tillståndsutskott och
socialnämndens Individutskott

Dnr 1.2 1-828/2019

Socialnämndens beslut

1

Socialnämnden utser Anders Göransson (SJ till ledamot i
Socialnämndens tillståndsutskott för återstående tid av år
2020.

2. Socialnämnden bordlägger ärende om fyllnadsval till
Socialnämndens individutskott för återstående tid av år
2020.

Ärendet

Socialnämnden har för år 2020 valt fem ledamöter och tre ersättare
till Socialnämndens individutskott respektive tillståndsutskott, En
av ledamöterna i tillståndsutskottet Arvid Vikrnan (S) har avsagt
sig uppdraget i nämnden och därmed har en vakans uppstått i
utskottet. En av nämndens ersättare Emma Blomdahl Wahlberg (C)
har avsagt sig uppdrag i nämnden och därmed även sin plats i
nämndens mdividutskott. Förvaltningen föreslår att nämnden utser
en ny ledamot i nämndens tillståndsutskott och ny ersättare i
nämnden tillståndsutskott.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 26 maj 2020.

Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förlag till beslut.
Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Niclas Karlsson (SD)
"Vi har tidigare framfört att utskottens ledamöter bör utökas i takt
med att antalet partier i nämnden blivit fler. Övriga partier har mte
tagit till sig av detta, utan har valt att stänga Sverigedemokraterna
ute. Det finns en skyldighet gentemot väljarna att tillgodose
valresultatet, därför bör ledamöterna 1 utskotten utökas
Vi anser dock att partier ska få göra fyllnadsval av sina befintliga
platser och v1 kommer därför mte att framföra något yrkande. "
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§ 25

Anmälningsfrågor
A. Inget för Förvaltningsgruppens protokoll 2020-06-11

B.
C.
D.
E.

Protokoll från funktionshmderrådet 2020-06-12
Tjänstemannabeslut
Inkomna skrivelser
Beslut 2020-05-27 från Inspektionen för vård och omsorg
IYO. Dnr 1 6.1-310/2020
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§ 26

Övriga frågor
Inget för dagen
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§ 27

Upphandlingsdokument- Upphandling av enstaka platser
för vuxna inom socialpsykiatri på HVB
Dnr2 ll.18/2020
Socialnämndens beslut
I Socialnämnden godkänner upphandlmgsdokument för
upphandling av enstaka platser för vuxna mom socialpsykiatri
på HVB.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut, vid behov avbryta upphandling och teckna
avtal och eventuellt personuppgiftsbiträdesavtal med godkända
3

leverantörer
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för
nämndens räkning besluta om:
- hävnmg samt uppsägnmg av ramavtal,
-

partsbyte samt underteckna ramavtal om partsbyte,
ändringar och tillägg till ramavtal som är förenliga med
upphandlingslagstiftningen samt
- mmdre justeringar samt förlängning av ramavtal.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen möjlighet till delegering
av åtgärderna i punkt 3
5 Paragrafen justeras omede I bart.
Ärendet
Upphandlingen avser enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatn
på HVB 1• Upphandlingen är ett komplement till stadens egna
boenden. Upphandlingen görs på uppdrag av stadsdelsnämnderna
och socialnämnden enligt lag om offentlig upphandling (LOU).
Uppdraget omfattar boende med individuellt utformad omvårdnad
och stöd till enskilda med sådana behov. Den enskilde ska under
vistelsen ges en ordnad vardag med en meningsfull fritid. Målet
med vistelsen är att den ska innebära en förberedelse till permanent
boende.
Upphandlingen har delats in i tre separata kategorier:
1. A I: Tillståndspliktigt boende för personer med normalt
vård- och omvårdnadsbehov.
2. BI Tillståndsphktigt boende för personer med stort och
omfattande vård- och omvårdnadsbehov.
/

m
V

Stockholms
stad

Socialnämnden
Protokoll

2020-06-16

3. B2 Tillståndspliktigt boende för personer med komplexa

vård- och omvårdnadsbehov
Under år 2019 köpte staden enstaka platser för vuxna inom
socialpsykiatrin för cirka 40 miljoner kronor I beloppet ingår
kostnader för upphandlade verksamheter inom bland annat stadens
valfnhetssystem.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet 1 ett tjänsteutlåtande
daterat den 15 maj 2020.

Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut

