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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Sammanfattning
Enligt skrivelsen ökar de ekonomiska klyftorna i samhället och detta är ett problem för jämlikhet och folkhälsa på sikt. Alltför stora skillnader i samhället är en
grogrund för utanförskap och ohälsa. Barnfattigdomen framhålls som ett fortsatt
allvarigt problem i staden. Kommunstyrelsen föreslås utse en kommission för ett
socialt hållbart Stockholm.
Förvaltningen menar att arbete med den inriktning som föreslås i skrivelsen pågår
på såväl nationell som regional nivå och inom staden. Det finns en bred samsyn
om vikten av att samverka såväl inom staden som externt för att utveckla staden
med inriktning mot ökad jämlikhet och integration som också leder till förbättrad
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folkhälsa. Det finns i nuläget inget behov av att utse en kommission för ett hållbart
Stockholm.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande överlämnat skrivelse (12/3)
om att utse en kommission för ett socialt hållbart Stockholm från Stefan Nilsson
och Åsa Jernberg (båda MP). Remisstiden går ut 1 juni 2012 men har förlängts till
13 juni 2012.
Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats i samarbete med socialtjänstavdelningen och
avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.

Skrivelsen i sammanfattning
I Stockholm är skillnaderna i hälsa, ekonomiska förutsättningar, sysselsättning
m.m. stora om man jämför olika delar av staden. Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen visar att barnfattigdomen fortsatt är ett allvarligt problem och att skillnaderna är stora mellan stadsdelarna i Stockholm.
De ekonomiska klyftorna i samhället ökar och detta är ett problem för jämlikhet
och folkhälsa på sikt. Alltför stora skillnader i samhället är en grogrund för utanförskap och ohälsa.
I Malmö startade för ungefär ett år sedan ett projekt för ett socialt hållbart Malmö.
Det är en politiskt oberoende kommission som fått i uppdrag att ta fram förslag på
hur man kan minska skillnaderna i hälsa och förbättra livsvillkoren för Malmöborna.
Kommunstyrelsen föreslås utse en kommission för ett socialt hållbart Stockholm.

Förvaltningens synpunkter
I skrivelsen tas frågan upp om jämlikhet och folkhälsa som förutsättningar för ett
socialt hållbart Stockholm. Barnfattigdomen framhålls som ett fortsatt allvarigt
problem i staden. Arbete med den inriktning som föreslås i skrivelsen pågår på
såväl nationell som regional nivå och inom staden. Det finns en bred samsyn om
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vikten av att samverka såväl inom staden som externt för att utveckla staden med
inriktning mot ökad jämlikhet och integration som också leder till förbättrad folkhälsa.
Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass har som utgångspunkt en jämlik och
integrerad stad där alla har möjlighet att leva i en stadsdel där man i sin närmiljö
kan hitta allt som behövs för att leva ett rikt liv i gemenskap med andra och även
få arbete på en lokal arbetsmarknad. Stockholm är en region som drar till sig människor från andra delar av Sverige och världen och staden är öppen för den mångfald av kulturer som det innebär. Människors personliga olikheter ses som en tillgång både i kultur och i arbetsliv.
I Vision 2030 och i andra styrdokument anges vikten av att stadens förvaltningar
och bolag samverkar i arbetet med att göra staden jämlik och integrerad. Det är
angeläget att följa upp att stadens arbete för att öka jämlikhet och integration leder
till förändringar med denna inriktning. Stadens integrerade ledningssystem, ILS,
är det verktyg som används för att mäta hur väl man lyckas uppfylla kommunfullmäktiges mål på olika nivåer. Genom indikatorer kan man mäta måluppfyllelsen över tid och genom aktiviteter anslutna till målen skapar man förutsättningar
för måluppfyllelse. ILS innebär ett arbetssätt där man på lokal nivå konkretiserar
stadens mål i olika frågor.
Det är angeläget att få vetenskapliga underlag när det gäller levnadsvillkor och att
i samverkan med forskningen använda kunskaperna i praktiskt arbete. Det finns
forskning på Ersta Sköndal högskola, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och
drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet, Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen etc. I Stockholm finns Socialtjänstakademin som bland annat ska utgöra en
länk för att sammankoppla forskning och praktik kring stöd i lokala utvecklingsprojekt. Regeringen har utsett en Framtidskommission, som till 2013 ska lägga
fram strategier inom fyra områden, bland annat Delaktighet och jämställdhet och
Rättvisa och sammanhållning.
Barns ekonomiska situation påverkas i högre grad av insatser och förändringar på
statlig nivå samt även av arbetsmarknaden och dess spelregler, än av kommunala
bistånd. Det innebär emellertid inte att kommunen inte har ansvar inom de områden man verkar. Det pågår ett arbete med att utveckla kartläggningsinstrument och
insatser för att på ett effektivare sätt kunna ge sökande rätt stöd i rätt tid för att nå
egen försörjning. Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan socialförvaltningen,
stadsdelsförvaltningarna, arbetsmarknadsförvaltningen och jobbtorgen. Att föräld-
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rarna kommer ut i arbete är den hjälp som ger de bästa effekterna för barnens
framtid och det effektivaste sättet för familjerna att lyfta sig ur fattigdom.
Normen för försörjningsstöd är en riksnorm som beslutas på regeringsnivå. För
2012 gjordes en större höjning än vad som motiverades av höjningen av basbeloppet. Höjningen är riktad till barn och ungdomar (det vill säga det är på dessa ålderskategoriers individuella kostnader som man har lagt på extra pengar). Enligt
riksnormen görs avdrag på posten livsmedel för barn som går i förskola och där
får gratis lunch. Det avdraget tillämpas inte i Stockholms stad vilket gör att dessa
familjer får en något högre norm. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd kommer att
revideras under 2012 och skrivningarna om bland annat barnperspektiv kommer
att förtydligas.
Ytterligare exempel på förebyggande insatser riktade till barnfamiljer som förvaltningen arbetar med är samverkan med landstinget/barnhälsovården kring psykiskt
sköra föräldrar till små barn och samverkan med skolan i syfte att fånga upp
barn/familjer tidigt.
Arbetet med sociala insatsgrupper som pågår i staden kan beskrivas som en strukturerad samverkansform på lokal nivå med socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer i den unges nätverk som tillsammans koordinerar insatser för att stödja
den unge att upphöra med kriminalitet. Skillnaden från tidigare nätverksarbete är
polisens mer aktiva roll och deltagande i arbetet samt en handlingsplan med mål
och ansvarsområden som ska följas upp kontinuerligt. I de stadsdelsförvaltningar
som har påbörjat detta arbete beviljar socialtjänsten ett bistånd i form av insatsen
social insatsgrupp. De personer som än så länge ingår i social insatsgrupp är få,
men tillsammans med Ersta Sköndals högskola undersöker förvaltningen hur man
ska kunna följa dessa individer och mäta effekter.
Sammantaget anser förvaltningen att Stockholm är en stad i ständig utveckling där
man tar till vara ny kunskap och i allt högre utsträckning arbetar utifrån evidensbaserade metoder. Det finns i nuläget inget behov av att utse en kommission för ett
hållbart Stockholm efter Malmös modell.

Bilaga
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