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Ordförande
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Sekreterare
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Fax 08-508 25 030

Roger Mogert
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Närvarande
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tjänstg. ersättare
Ersättare

Förhinder ledamöter

Mia Sundelin (S)

Förhinder ersättare

Johan Nilsson (M)
Ole-Jörgen Persson (M)

Personalföretr.

Ann-Marie Strömberg, SACO

I tjänsten närvarande

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Anna König Jerlmyr (M)
Roger Mogert (S)
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Marie Ljungberg Schött (M)
Petra Gardos Ek (M)
Ann-Katrin Åslund (FP)
Stina Bengtsson (C)
Ewa Samuelsson (KD)
Rana Carlstedt (S)
Stefan Nilsson (MP)
Jonas Eklund (MP)
Inger Stark (V)
Bengt Roxne (S)
Rahma Dirie (M)
Mads Lundgaard (M)
Andrea Ström (M)
Patrik Silverudd (FP)
Isabel Smedberg-Palmqvist (FP)
Anita Pospisil (S)
Abebe Hailu (S)
Ylva Wahlström (MP)
Anna-Klara Müntzing (MP)
Jackie Nylander (V)

Gillis Hammar, Leif Fransson, Fredrik
Jurdell, Henrik Lucht, Eva Sandberg, Peter
Svensson och Lisbeth Westerlund.
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§1
Sammanträdets
öppnande
föredragningslista

och

godkännande

av

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet.
Föredragningslistan godkändes.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§2
Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden
Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.
Protokollet ska justeras 19 december 2013.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§3
Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV
av vissa insatser inom socialpsykiatrin

Dnr 2.11.3-882/2013, dnr 2.11.3-883/2013, dnr 2.11.3-884/2013,
dnr 2.11.3-885/2011
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner det förändrade förfrågningsunderlaget i LOV-upphandlingen av boendestöd enligt
socialtjänstlagen.
2. Socialnämnden
godkänner
det
förändrade
förfrågningsunderlaget
i
LOV-upphandlingen
av
sysselsättning enligt socialtjänstlagen.
3. Socialnämnden
godkänner
det
förändrade
förfrågningsunderlaget i LOV-upphandlingen av bostad med
särskild service enligt socialtjänstlagen.
4. Socialnämnden godkänner det förändrade förfrågningsunderlaget i LOV-upphandlingen av stödboende enligt
socialtjänstlagen.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Sedan år 2011 upphandlar socialnämnden enskilt drivna
verksamheter av vissa insatser inom socialpsykiatrin för vuxna
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Insatserna är
bostad med särskild service, stödboende, boendestöd och
sysselsättning för vuxna enligt socialtjänstlagen.
Ansökan om att bli godkänd utförare övergår till enbart
elektronisk form i socialförvaltningens upphandlingar enligt
LOV. Övergången till ren elektronisk hantering medför att
upphandlingen av ovan nämnda insatser delas upp från en
upphandling till fyra (4) separata upphandlingar.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

I förfrågningsunderlagen har några förändringar gjorts, bland
annat har en ny skrivning förts in om hanteringen av
informationen om lex Sarah och förtydligande om mottagande av
gåva.
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
4 december 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt
detta förslag.
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens
förslag.
2. Socialnämnden ställer sociala och etiska
underlagen enligt vad som framgår nedan.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

krav

i

3. Därutöver anförs följande:
Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska
krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla
upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga
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anställningsvillkor enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”.
Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren
betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller
kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.
Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska
gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för
offentliganställda.
Stadens
antidiskrimineringsklausul
är
otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte
anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas
först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt
eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.
Reservation
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
Ärendet återremitteras till socialförvaltningen för fortsatt analys
och ändringar i förfrågningsunderlagen enligt följande:
Att välja utförare är ingen lätt uppgift. Att utföraren måste se till
att informationen på hemsidan är korrekt är något som borde vara
självklart, men så är det uppenbarligen inte. Det är bra att det nu
införs ett krav på det. Bra är också att rutinerna för Lex Sarah
förbättras och att det tydliggörs att den enskilde verkligen ska få
all den hjälp som har beviljats.
Förfrågningsunderlagen skulle behöva förtydligas på fler sätt.
Vi anser att stadens samtliga kvalitetsgranskningar och
uppföljningar ska finnas på Jämför service, förutom
brukarundersökningar och utförarens egen information.
Granskningsresultaten är ett viktigt underlag för att människor
ska kunna göra goda val.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Punkten om miljöpåverkan är mycket otydlig och till intet
förpliktande, vilket behöver åtgärdas. Specifika och relevanta
krav kan ställas bl.a. på avfallshantering, på inköp av varor samt
på förnyelsebara bränslen och energieffektivitet vid transporter i
verksamheten.
Staden bör i förfrågningsunderlagen begära att ev. andra
offentliga aktörer som utföraren eller närstående företag har
uppdrag för ska anges som referenter enligt kriterier som bestäms
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av staden. Dåliga referenser ska leda till att utföraren inte
godkänns.
Vi efterfrågar en skriftlig analys av om något eller några avtal har
fungerat dåligt, men varit svårt att häva på grund av otydligheter i
stadens förfrågningsunderlag. Att staden har möjlighet att häva
avtal med utförare som inte uppfyller kraven är mycket
angeläget.
Vi anser att en utförares huvudsyfte med verksamheten och dess
avsikter i fråga om vinstuttag ur verksamheten ska efterfrågas i
förfrågningsunderlagen och presenteras på Jämför service. Det
ska anges om utföraren avser att använda eventuell
vinst/överskott till vinstuttag, nu eller i framtiden, eller åtar sig att
återinvestera den i verksamheten.
Miljöpartiet vill att
upphandlingsinstrumentet ska bidra till att det ska finnas många
olika aktörer som bedriver verksamhet av hög kvalitet. Vi anser
också att vinster i välfärden ska stanna i välfärden.
Förfrågningsunderlagen ska kompletteras med sociala och etiska
krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla
upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga
anställningsvillkor. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och
att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda.
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett
krav.
Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska
gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för
offentliganställda.
Stadens
antidiskrimineringsklausul
är
otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte
anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas
först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt
eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.
Reservation
Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut
enligt följande.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

1. Socialnämnden godkänner delvis förslaget till beslut.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid nästa
upphandling av verksamheter upphandla enligt LOU.
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3. Därutöver anförs följande.
Vänsterpartiet är emot LOV och anser att upphandling ska ske
enligt LOU, om inte verksamheten ska drivas i egen regi.

§4
Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt lov
av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

Dnr 2.11.3-838/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner det förändrade förfrågningsunderlaget i LOV- upphandlingen av ledsagarservice och
avlösarservice enligt SoL och LSS.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Sedan år 2010 upphandlar socialnämnden enskilt driven
verksamhet av ledsagarservice och avlösarservice enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, vid upphandling av
ledsagarservice enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade).
Ansökan om att bli godkänd utförare övergår till enbart
elektronisk form. I förfrågningsunderlaget har några förändringar
gjorts, bland annat har en ny skrivning förts in om hantering av
lex
Sarah och förtydligande om mottagande av gåva.
Förändringarna ska gälla från och med ansökningstillfälle 15
februari 2014 och för samtliga utförare inom detta
valfrihetssystem när förfrågningsunderlaget har annonserats 18
december 2013.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
4 december 2013.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt
detta förslag.
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens
förslag.
2. Socialnämnden ställer sociala och etiska krav i
underlagen enligt vad som framgår nedan.
3. Därutöver anförs följande:

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska
krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla
upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga
anställningsvillkor enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”.
Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren
betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller
kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.
Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska
gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för
offentliganställda.
Stadens
antidiskrimineringsklausul
är
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otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte
anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas
först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt
eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.
Reservation
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
Ärendet återremitteras till socialförvaltningen för fortsatt analys
och ändringar i förfrågningsunderlagen enligt följande:
Att välja utförare är ingen lätt uppgift. Att utföraren måste se till
att informationen på hemsidan är korrekt är något som borde vara
självklart, men så är det uppenbarligen inte. Det är bra att det nu
införs ett krav på det. Bra är också att rutinerna för Lex Sarah
förbättras och att det tydliggörs att den enskilde verkligen ska få
all den hjälp som har beviljats.
Förfrågningsunderlagen skulle behöva förtydligas på fler sätt.
Vi anser att stadens samtliga kvalitetsgranskningar och
uppföljningar ska finnas på Jämför service, förutom
brukarundersökningar och utförarens egen information.
Granskningsresultaten är ett viktigt underlag för att människor
ska kunna göra goda val.
Punkten om miljöpåverkan är mycket otydlig och till intet
förpliktande, vilket behöver åtgärdas. Specifika och relevanta
krav kan ställas bl.a. på avfallshantering, på inköp av varor samt
på förnyelsebara bränslen och energieffektivitet vid transporter i
verksamheten.
Staden bör i förfrågningsunderlagen begära att ev. andra
offentliga aktörer som utföraren eller närstående företag har
uppdrag för ska anges som referenter enligt kriterier som bestäms
av staden. Dåliga referenser ska leda till att utföraren inte
godkänns.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Vi efterfrågar en skriftlig analys av om något eller några avtal har
fungerat dåligt, men varit svårt att häva på grund av otydligheter i
stadens förfrågningsunderlag. Att staden har möjlighet att häva
avtal med utförare som inte uppfyller kraven är mycket
angeläget.
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Vi anser att en utförares huvudsyfte med verksamheten och dess
avsikter i fråga om vinstuttag ur verksamheten ska efterfrågas i
förfrågningsunderlagen och presenteras på Jämför service. Det
ska anges om utföraren avser att använda eventuell
vinst/överskott till vinstuttag, nu eller i framtiden, eller åtar sig att
återinvestera den i verksamheten.
Miljöpartiet vill att
upphandlingsinstrumentet ska bidra till att det ska finnas många
olika aktörer som bedriver verksamhet av hög kvalitet. Vi anser
också att vinster i välfärden ska stanna i välfärden.
Förfrågningsunderlagen ska kompletteras med sociala och etiska
krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla
upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga
anställningsvillkor. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och
att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda.
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett
krav.
Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska
gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för
offentliganställda.
Stadens
antidiskrimineringsklausul
är
otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte
anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas
först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt
eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.
Reservation
Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut
enligt följande.
1. Socialnämnden godkänner delvis förslaget till beslut.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid nästa
upphandling av verksamheter upphandla enligt LOU.
3. Därutöver anförs följande.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Vänsterpartiet är emot LOV och anser att upphandling ska ske
enligt LOU, om inte verksamheten ska drivas i egen regi.

Protokoll
nr 13/2013
Sida 13 (62)

§5
Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV
av boende och daglig verksamhet enligt LSS

Dnr 2.11.3-850/2013, dnr 2.11.3-851/2013, dnr 2.11.3-852/2013,
dnr 2.11.3-853/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förslaget till förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av korttidsvistelse utanför
det egna hemmet enligt LSS § 9.6.
2. Socialnämnden godkänner förslaget till förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av bostad med särskild
service för barn och ungdom enligt LSS § 9.8.
3. Socialnämnden godkänner förslaget till förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av daglig verksamhet
enligt LSS § 9.10.
4. Socialnämnden godkänner förslaget till förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS § 9.9.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Stockholms stad tillämpar sedan år 2010 lag om valfrihetssystem
(LOV) vid upphandling av enskilt drivna verksamheter inom
boende och daglig verksamhet inom omsorg om personer med
funktionsnedsättning enligt LSS (lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade).
Ansökan om att bli godkänd utförare övergår till enbart
elektronisk form i socialförvaltningens upphandlingar enligt
LOV. Övergången till ren elektronisk hantering medför att
upphandlingen av ovan nämnda insatser delas upp från en
upphandling till fyra (4) separata upphandlingar.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

I förfrågningsunderlagen har några förändringar gjorts, bland
annat har en ny skrivning förts in om hanteringen av
informationen om lex Sarah och förtydligande om mottagande av
gåva.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 november 2013.
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Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt
detta förslag.
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens
förslag.
2. Socialnämnden ställer sociala och etiska krav i
underlagen enligt vad som framgår nedan.
3. Därutöver anförs följande:
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska
krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla
upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga
anställningsvillkor enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”.
Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren
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betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller
kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.
Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska
gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för
offentliganställda.
Stadens
antidiskrimineringsklausul
är
otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte
anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas
först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt
eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.
Reservation
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
Ärendet återremitteras till socialförvaltningen för fortsatt analys
och ändringar i förfrågningsunderlagen enligt följande:
Att välja utförare är ingen lätt uppgift. Att utföraren måste se till
att informationen på hemsidan är korrekt är något som borde vara
självklart, men så är det uppenbarligen inte. Det är bra att det nu
införs ett krav på det. Bra är också att rutinerna för Lex Sarah
förbättras och att det tydliggörs att den enskilde verkligen ska få
all den hjälp som har beviljats.
Förfrågningsunderlagen skulle behöva förtydligas på fler sätt.
Vi anser att stadens samtliga kvalitetsgranskningar och
uppföljningar ska finnas på Jämför service, förutom
brukarundersökningar och utförarens egen information.
Granskningsresultaten är ett viktigt underlag för att människor
ska kunna göra goda val.
Punkten om miljöpåverkan är mycket otydlig och till intet
förpliktande, vilket behöver åtgärdas. Specifika och relevanta
krav kan ställas bl.a. på avfallshantering, på inköp av varor samt
på förnyelsebara bränslen och energieffektivitet vid transporter i
verksamheten.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Staden bör i förfrågningsunderlagen begära att ev. andra
offentliga aktörer som utföraren eller närstående företag har
uppdrag för ska anges som referenter enligt kriterier som bestäms
av staden. Dåliga referenser ska leda till att utföraren inte
godkänns.
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Vi efterfrågar en skriftlig analys av om något eller några avtal har
fungerat dåligt, men varit svårt att häva på grund av otydligheter i
stadens förfrågningsunderlag. Att staden har möjlighet att häva
avtal med utförare som inte uppfyller kraven är mycket
angeläget.
Vi anser att en utförares huvudsyfte med verksamheten och dess
avsikter i fråga om vinstuttag ur verksamheten ska efterfrågas i
förfrågningsunderlagen och presenteras på Jämför service. Det
ska anges om utföraren avser att använda eventuell
vinst/överskott till vinstuttag, nu eller i framtiden, eller åtar sig att
återinvestera den i verksamheten.
Miljöpartiet vill att
upphandlingsinstrumentet ska bidra till att det ska finnas många
olika aktörer som bedriver verksamhet av hög kvalitet. Vi anser
också att vinster i välfärden ska stanna i välfärden.
Förfrågningsunderlagen ska kompletteras med sociala och etiska
krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla
upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga
anställningsvillkor. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och
att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda.
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett
krav.
Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska
gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för
offentliganställda.
Stadens
antidiskrimineringsklausul
är
otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte
anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas
först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt
eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.
Reservation
Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut
enligt följande.
1. Socialnämnden godkänner delvis förslaget till beslut.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid nästa
upphandling av verksamheter upphandla enligt LOU.

Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

3. Därutöver anförs följande.
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Vänsterpartiet är emot LOV och anser att upphandling ska ske
enligt LOU, om inte verksamheten ska drivas i egen regi.

§6
Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enlig LOV
av familjerådgivning för Stockholms stad

Dnr 2.11.3-828/2013
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden godkänner förslaget till förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av familjerådgivning.
2 Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Stockholms stad tillämpar sedan år 2011 lag om valfrihetssystem
(LOV) vid upphandling av familjerådgivning. Med anledning av
justeringar av kraven på utförarna och kraven i
förfrågningsunderlaget finns det behov av att göra förändringar
av detta.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 november 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt
detta förslag.
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta
förslag.
Beslutsgång
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Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens
förslag.
2. Socialnämnden ställer sociala och etiska krav i
underlagen enligt vad som framgår nedan.
3. Därutöver anförs följande:
Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska
krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla
upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga
anställningsvillkor enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”.
Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren
betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller
kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.
Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska
gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för
offentliganställda.
Stadens
antidiskrimineringsklausul
är
otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte
anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas
först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt
eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.
Reservation
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Ärendet återremitteras till socialförvaltningen för fortsatt analys
och ändringar i förfrågningsunderlagen enligt följande:
Att välja utförare är ingen lätt uppgift. Att utföraren måste se till
att informationen på hemsidan är korrekt är något som borde vara
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självklart, men så är det uppenbarligen inte. Det är bra att det nu
införs ett krav på det. Bra är också att rutinerna för Lex Sarah
förbättras och att det tydliggörs att den enskilde verkligen ska få
all den hjälp som har beviljats.
Förfrågningsunderlagen skulle behöva förtydligas på fler sätt.
Vi anser att stadens samtliga kvalitetsgranskningar och
uppföljningar ska finnas på Jämför service, förutom
brukarundersökningar och utförarens egen information.
Granskningsresultaten är ett viktigt underlag för att människor
ska kunna göra goda val.
Punkten om miljöpåverkan är mycket otydlig och till intet
förpliktande, vilket behöver åtgärdas. Specifika och relevanta
krav kan ställas bl.a. på avfallshantering, på inköp av varor samt
på förnyelsebara bränslen och energieffektivitet vid transporter i
verksamheten.
Staden bör i förfrågningsunderlagen begära att ev. andra
offentliga aktörer som utföraren eller närstående företag har
uppdrag för ska anges som referenter enligt kriterier som bestäms
av staden. Dåliga referenser ska leda till att utföraren inte
godkänns.
Vi efterfrågar en skriftlig analys av om något eller några avtal har
fungerat dåligt, men varit svårt att häva på grund av otydligheter i
stadens förfrågningsunderlag. Att staden har möjlighet att häva
avtal med utförare som inte uppfyller kraven är mycket
angeläget.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Vi anser att en utförares huvudsyfte med verksamheten och dess
avsikter i fråga om vinstuttag ur verksamheten ska efterfrågas i
förfrågningsunderlagen och presenteras på Jämför service. Det
ska anges om utföraren avser att använda eventuell
vinst/överskott till vinstuttag, nu eller i framtiden, eller åtar sig att
återinvestera den i verksamheten.
Miljöpartiet vill att
upphandlingsinstrumentet ska bidra till att det ska finnas många
olika aktörer som bedriver verksamhet av hög kvalitet. Vi anser
också att vinster i välfärden ska stanna i välfärden.
Förfrågningsunderlagen ska kompletteras med sociala och etiska
krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla
upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga
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anställningsvillkor. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och
att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda.
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett
krav.
Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska
gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för
offentliganställda.
Stadens
antidiskrimineringsklausul
är
otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte
anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas
först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt
eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.
Reservation
Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut
enligt följande.
1. Socialnämnden godkänner delvis förslaget till beslut.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid nästa
upphandling av verksamheter upphandla enligt LOU.
3. Därutöver anförs följande.
Vänsterpartiet är emot LOV och anser att upphandling ska ske
enligt LOU, om inte verksamheten ska drivas i egen regi.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§7
Ändringar
i
reglementen
för
kommunstyrelsen,
servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och
valnämnden
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-866/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande överlämnat
tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret med förslag till
ändringar i reglementena för kommunstyrelsen, servicenämnden,
socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden.
Förslagen till tillägg till socialnämndens reglemente utifrån
kommunfullmäktiges budget för 2012 och 2013 är i huvudsak
adekvata. Förvaltningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag
till reglemente för socialnämnden med ett förslag till ändring och
lämnar därutöver förslag på några ytterligare justeringar i
reglementet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
28 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§8
Riktlinjer för idéburen stadsförbättring
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-867/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
Ärendet
Målet med idéburen stadsförbättring är att använda stadsrummet
mer, genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår
gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i
begränsad skala. Förvaltningen instämmer i att det är angeläget
att staden tar tillvara relevanta idéer och förslag till
stadsförbättring från stockholmarna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
26 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda
uttalande.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Miljöpartiet har ofta återkommit till vikten av att tydligare
involvera stockholmarna i hur vi ska utforma och använda
stadsrummet. Det är roligt att det nu kommer en sådan idé även
från stadsledningens håll. För den fortsatta hanteringen och
implementeringen av ”Idéburen stadsförbättring” bör tidigare
idéer, förslag och metoder kring hur medborgare kan involveras
bättre tas tillvara. Nedan listas några av de motioner som
miljöpartiet lagt i ämnet som bör beaktas:

-

otion
om r dslag mellan politiker och medborgare
otion
om örbättrade demokratiska processer i den
fysiska planeringen av Stockholm
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- otion
om n a konst tor i stadsmiljön
- Motion (2012:37) om en mer positiv attityd till gatukonst och
graffiti
- Motion (2013:30) om ett ”Demokratins torg” på Ragnar
Östbergs plan

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§9
Överenskommelse om ärendehantering om hemlösa mellan
kommunerna i Stockholms län
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-811/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner i huvudsak förslaget till
överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa
mellan kommunerna i Stockholms län samt att den ersätter
tidigare riktlinjer.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendet
Inom ramen för Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har
tagits fram ett förslag till överenskommelse som ersätter tidigare
riktlinjer för ärendehantering avseende hemlösa mellan
kommunerna i Stockholms län.
Överenskommelsen är tänkt att hantera den del av
hemlöshetsfrågan som reglerar samverkan och ansvar för
hemlösa personer som rör sig mellan Stockholms läns kommuner
och är tänkt att vara en praktisk vägledning med syftet att minska
antalet tvister.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
4 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 10
Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-845/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendet
Utredningen ser behov av att förbättra kunskapen om
skuldsanering och föreslår en utökad information till de som kan
tänkas omfattas av skuldsanering och utbildning för inblandade
aktörer.
Utredningen lämnar tolv olika förslag för att förbättra kunskapen
om skuldsanering, göra det lättare att ansöka om skuldsanering
samt att underlätta för tiden efter att skuldsanering beviljats.
Utöver detta beskriver utredningen att det finns ett behov av ett
större stöd från kommunernas budget- och skuldrådgivare i hela
skuldsaneringsprocessen.
Förvaltningen stödjer de föreslag till åtgärder som lyfts fram i
utredningen. Förslagen innebär att personer i större utsträckning
kommer i fråga för skuldsanering och även ges bättre möjligheter
under skuldsaneringsförfarandet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
1 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 11
Tillgång till Trappansamtal för barn som upplevt våld
Svar på skrivelse från MP
Dnr 2.6.1-763/2013

Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
Anna-Klara Müntzing, Jonas Eklund, Stefan Nilsson och Ylva
Wahlström (alla MP) skriver att Trappan, som är en modell för
samtal med barn som upplevt våld i sina familjer, är ett viktigt
arbetssätt för att ge barn möjligheter att bearbeta upplevt våld. De
föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att redovisa
tillgången
och
omfattningen
av
Trappans-samtal
i
stadsdelsförvaltningarna, föreslå åtgärder för att utöka det
uppsökande arbetet samt redovisa vilka åtgärder och resurser som
krävs för att alla barn i staden ska erbjudas Trappan-samtal vid
behov.
Förvaltningen bedömer att tillgången till Trappan-samtal i staden
är god. Samtliga stadsdelsförvaltningar kan erbjuda Trappansamtal till barn som har upplevt våld.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
19 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 12
En portal för hjälp till våldsutsatta personer
Svar på skrivelse från S, MP och V

Dnr 2.6.1-760/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
I skrivelsen föreslås att staden bör ta fram en webbsida som kan
fungera som en användarvänlig portal eller anslagstavla, som ska
innehålla de insatser och de verksamheter som finns att tillgå med
anknytning till området våld i nära relationer.
Förvaltningen anser att det finns mycket information om våld i
nära relationer på stadens hemsida och webbplatsen har tekniska
funktioner som är svåra och kostsamma att åstadkomma på en
fristående webbportal. Stockholm.se har även en hög
användarvänlighet med anpassningar för personer med olika
funktionsnedsättningar. Kommunfullmäktige har av den
anledningen beslutat att servicewebben (stockholm.se) är den
digitala plattform som förvaltningarna ska använda, andra
webbsidor eller portaler ska inte byggas upp.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
20 november 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
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ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD), förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig
mot nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen ser över
hur det inom befintligt webbverktyg ska bli lättare att få
en överblick angående de olika organisationer och
verksamheter som finns för hjälp till våldsutsatta
personer.
2. Därutöver anförs följande.
Vi har förståelse för att webbplatsen ska ha ett brett och
fungerande sätt att söka. Också att användarvänligheten ska vara
särskilt anpassad för personer med olika funktionsnedsättningar.
Vi anser dock ändå att det finns skäl att utveckla sajten
ytterligare. Om servicewebben (stockholm.se) är den digitala
plattform som ska användas bör den göras mer användarvänlig på
det sätt som vi föreslår.
Om man i dagsläget g r in under ”stöd- och krisjourer” inns
listat: Socialjouren, Kriscentrum för barn och kvinnor,
Trygghetsjouren, Kruton och Ungdomsjouren. Det finns också en
lik med namn ”relaterade länkar” där em poster inns,
Nödnumret 112, BRIS, UMO, Röda korsets jourhavande kompis
och 1177.se.
Vi anser att det i den här uppräkningen också bör finnas en länk
till andra stödorganisationer för våldsutsatta. Hur man till
exempel hittar till q-jouren eller Somaya för den som inte känner
till att de finns är oklart. Ett alternativ är att vid sidan av övriga
ämnen göra en ytterligare ämneskategori som just tar sikte på
stöd för personer som utsatts för våld. I dagsläget är många
verksamheter alltför osynliga, vilket är olyckligt med tanke på
den viktiga funktion de har.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 13
Behovet av riktlinjer för arbetet med EU-medborgare
Svar på skrivelse från V

Dnr 2.6.1-766/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) anser att det behövs en
ökad tydlighet från politiskt håll och att socialförvaltningen bör
få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur arbetet med EUmedborgarna ska bedrivas i staden.
Förvaltningens anger att socialtjänstens arbete styrs av bland
annat socialtjänstlagen (2001:453), Socialstyrelsens allmänna råd
m.m. samt i det här fallet utlänningslagen (2005:716) och
utlänningsförordningen (2006:97). I de fall en EU-medborgare
ansöker om ekonomiskt bistånd ska socialtjänsten utreda om
personen har uppehållsrätt eller inte och i så fall på vilka grunder.
Utifrån detta har den sökande endera rätt till nödprövning eller
till full likabehandling med svensk medborgare. Kommunen har
inte möjlighet att ersätta detta med egna regler och riktlinjer.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
22 november 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
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ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD), förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig
mot nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar att bifalla skrivelsens förslag.
2. Därutöver anförs följande.
Vi har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat behovet av ökade
insatser för arbetet med hemlösa EU-medborgare. Det är
uppenbart att många av de som vistas i Stockholm lever under
social nöd. Vi anser att staden behöver ett mer systematiskt
arbete både i relation till de lagstadgade krav på avhjälpande av
nödsituation som när det gäller ett förebyggande arbete för att
begränsa nöd.
Det är uppenbart att stadens arbete i detta idag är otillräckligt. Att
organisera ett arbete för att hjälpa individer som idag inte får
tillräcklig hjälp utifrån sin situation blir bara ett brott mot
likabehandling om du grundar den enkom på ursprung snarare än
situation. Det finns mer Stockholm kan göra och skrivelsens
förslag är rimliga utgångspunkter för ett sådant arbete.
Särskilt uttalande
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda
uttalande.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Det pågår flera olika insatser för att hjälpa fattiga och utsatta EUmedborgare. Hösten 2012 inledde staden för första gången det
som kallas Projekt Vinternatt, natthärbärgen för fattiga EUmedborgare och tredjelandsmedborgare i samverkan med
Stockholms Stadsmission och Frälsningsarmén. Projekt
Vinternatt fortsätter också vintern 2013-2014. Vinternatt erbjuder
inte bara en sängplats för natten, utan är också ett sätt att ge stöd
till människor som vill ta sig ur sin situation eller få hjälp.
Stockholms stads socialtjänst finns dagligen vid Vinternatt.
Verksamheten Crossroads som arrangeras av Stockholms
Stadsmission har under en tid arbetat med EU-medborgare och
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tredjelandsmedborgare, där får de stöd och hjälp att söka arbete,
och lära sig hur det svenska systemet fungerar. Stockholms stad
har även en samverkan med Ny gemenskap och Frälsningsarmén
som riktar sig mot denna grupp.
Stockholms stad har också förstärkt uppsökarenhetens arbete.
Tidigare var deras insatser riktade till hemlösa stockholmare,
men de har nu i uppdrag att även arbeta med hemlösa EUmedborgare och tiggare.
Under 2013 arrangerades en konferens där nordiska huvudstäder
tillsammans med representanter från EU, andra städer i Europa,
frivilligorganisationer, ambassader med mera diskuterade hur vi
kan samverka och lyfta frågan till nationell och EU-nivå. Vid
detta möte signerade de nordiska huvudstäderna samt Göteborg
ett gemensamt brev där de uppmanar EU att vidta åtgärder.
Stockholm kommer också under våren att representera Eurocities,
en sammanslutning av 130 europeiska städer, då frågan kommer
att lyftas under ett högnivåmöte.
Med detta
synpunkter.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

sagt

instämmer

vi

med

socialförvaltningens
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§ 14
Långsiktigt stöd till kvinnojourer
Svar på skrivelse från MP och V

Dnr 2.6.1-767/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
I skrivelsen efterfrågas en långsiktig plan för finansiering av
stadens kvinno- och tjejjourer, en dialog med övriga kommuner i
länet kring finansieringen av Qjouren samt att möjligheterna till
fler öppna mottagningar för våldsutsatta kvinnor utreds.
Förvaltningen anger att det i Stockholm finns flera kvinnojourer;
en del av dessa har sedan många år bidrag från socialnämnden.
Inriktningen är att verksamhetsbidraget ska uppfattas som
långsiktigt. Under år 2012 togs kontakt med kranskommunerna
av Kommunförbundet Stockholms län (KSL), i samarbete med
socialförvaltningen och Qjouren, för en dialog om finansieringen
av Qjourens verksamhet. Inom staden finns många etablerade
kvinnojourer drivna av ideella föreningar och det finns
därigenom möjlighet för våldsutsatta kvinnor att få råd och stöd
även om de inte vill ha kontakt med socialtjänsten.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
20 november 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
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Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD), förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig
mot nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen ska inleda
en dialog tillsammans med kvinnojourerna för att
undersöka hur finansieringen kan ske på ett mer stabilt
sätt.
2. Socialnämnden beslutar att q-jourens verksamhet följs
upp även fortsättningsvis för att vid behov initiera förnyad
dialog med länets kommuner för en finansiering som ger
stabilitet i verksamheten.
3. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen löpande
följer upp i vilken mån kvinnor och tjejer som lever i en
kontext med hedersproblematik inte kan ges behövligt
stöd av de jourer och verksamheter som i dagsläget riktar
sig till gruppen.
4. Socialnämnden beslutar att i dialog med de
stödverksamheter som finns för utsatta kvinnor undersöka
behovet av öppna mottagningar.
5. Därutöver anförs följande.
Förvaltningen skriver att en del av de kvinnojourer som finns
sedan många år har bidrag från socialnämnden, och att bidraget
ska betraktas som långsiktigt. Det är bra, men vår uppfattning är
att bidraget, i vart fall från vissa organisationer inte upplevs som
stabilt, utan medför stor oro.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Det är bra att antalet verksamheter har vuxit. Det är dock särskilt
angeläget att värna verksamheter som riktar sig till grupper som
har svårt att få hjälp på annat håll. Det vore mycket illa om de
inte längre bär sig och är tvungna att lägga ner. Missbrukande
kvinnor som misshandlas riskerar till exempel att inte
uppmärksammas och få stöd. Så har det varit under många år i
Stockholm. Verksamheten är sårbar eftersom summan för
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kranskommunernas placering blir så pass hög i det enskilda fallet.
Det finns därför starka skäl att följa utvecklingen av q-jouren. Vi
tror att samtalen med kranskommunernas kan behöva återupptas
om de inte placerar i den utsträckning de borde.
Somaya har till oss uppgett att de tvingas tacka nej till 1-2
kvinnor varje vecka. Krutons viktiga verksamhet sammanfaller
delvis, även till viss del andra stödverksamheter. Vi vill att en
uppföljning görs av i vilken omfattning stöd inte kan ges till de
som behöver inom området hedersproblematik. Det ställer krav
på utökad verksamhet från stadens sida och ökat stöd till
organisationer.
Vi anser slutligen att det bör finnas förbättrade möjligheter att
komma på öppen rådgivning för utsatta kvinnor och direkt få tala
med någon, och att detta är en angelägenhet för socialförvaltningen, gärna i samverkan med andra organisationer på
området. Den tillgång som finns är spretig, och bygger ofta på
telefonkontakt eller avtalad tid. Det fyller en funktion att kunna
komma förbi, snabbt och enkelt och ställa frågor för sin egen del
eller för andra. Vi ser gärna en generellt större tillgång på
lättillgänglig hjälp.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 15
Månadsrapport för november

Dnr 1.2-650/2012
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner månadsrapporten för november 2013.
Ärendet
Nämndens budget prognostiseras att visa ett överskott på ca
8 mnkr. I prognosen har 5 mnkr reserverats för att i bokslutet
begära ombudgetering till 2014 för projektet Barn som far illa.
De största avvikelserna är kostnaderna för evakueringen av
Kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 4,9 mnkr samt
avvecklingskostnader vid Gålö behandlingscenter. Vidare ökar
efterfrågan på familjerådgivning vilket beräknas innebära en
kostnadsökning på ca 1,4 mnkr. Dessa ökade kostnader
finansieras av avsatta medel för omstrukturering samt
återbetalning från entreprenören för Råcksta stödboenden
avseende för mycket utbetald ersättning 2012.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
9 december 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda
uttalande.
Att Barnahus får del av överskottet för barn- och unga ser vi
positivt på, men att flera verksamheter väntar innan de startas är
olyckligt.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

På verksamheter för funktionsnedsatta syns besparingarna, vilket
ger ett överskott här, dessa personer får sämre villkor, främst när
det gäller utlandsvistelsen och kolloplatser, något som dessa
personer med funktionsnedsättningar ofta behöver extra väl.
Stödet till de olika organisationerna går med 2,4 mnkr i
underskott, för att låta fristående organisationer och Vinternatt
hjälpa de hemlösa, som har det allra sämst. Det är positivt att
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denna verksamhet byggs ut, när det finns ekonomiska medel att
använda sig av.
Det förs i månadsrapporten ett resonemang om främjandet av
elevers närvaro i skolan, särskilt i gymnasiet. Problemen med för
tidiga avhopp i gymnasieskolan är fortsatt en utmaning för
staden. Att skärpa upp administrationen kring olovlig frånvaro
kan vara en del av arbetet men det är långt ifrån tillräckligt.
Miljöpartiet har tidigare föreslagit att staden arbetar mer
framåtsyftande för att främja alla elevers närvaro i
gymnasieskolan. Den målbild som borde fastslås är en
meningsfull, utvecklande och hanterbar gymnasieskola för alla.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 16
Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Dnr 1.2-878/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner budget med verksamhetsplan för
2014 enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Tillståndsenheten, Lokalplanerarna och Lönnen definieras
som resultatenheter verksamhetsåret 2014.
4. Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar
49 mnkr till kommunstyrelsen.

med

5. Socialnämnden beslutar om priser enligt tjänsteutlåtandet.
6. Socialnämnden fastställer aktivitetsplan för upphandling och
konkurrens,
internkontrollplan,
jämställdhetsoch
mångfaldsplan
samt
miljöhandlingsplan
enligt
tjänsteutlåtandet.
7. Socialnämnden fördelar 27,9 mnkr till SHIS (Stiftelsen
Hotellhem i Stockholm).
8. Socialnämnden beviljar HSO Stockholms stad 0,7 mnkr, DHR
Stockholmsavdelningen 0,15 mnkr och SRF Stockholm 0,15
mnkr för intressepolitiskt arbete.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Ärendet
Nämndens budget för 2014 präglas av stadens satsning för att
minska hemlöshet. Under 2014 kommer även satsningar att göras
för att i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna vidta förebyggande insatser för barn och ungdomar
för att säkerställa en god skolgång. Vidare ska arbetet fördjupas
riktat till barn och unga som säljer sex eller använder sex som
självskadebeteende. Fortsatt utbildning ska genomföras riktad till
personal som arbetar i verksamheter för barn och unga och inom
området funktionsnedsättning. Ökade insatser kommer att
genomföras för att utveckla stadens insatser och kompetens om
våld i nära relationer. Nämnden genomför en ny organisation
med fokus på att förbättra tillgången till tidiga insatser för barn
och ungdomar. Fortsatt utveckling och marknadsföring av
socialrådgivning på nätet.
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
5 december 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt
detta förslag.
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar att i huvudsak bifalla
förvaltningens förslag till verksamhetsplan.
2. Därutöver anförs följande.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

I vårt förslag till budget föreslog vi Socialdemokrater bland annat
följande punkter:



Ökad förmåga att möta hemlöshet bland EU-medborgare.
Intensifierat arbete för att öka antalet försöks- och
träningslägenheter samt fler boendestödjare.
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Utvecklat stadsövergripande stödarbete mot alkohol och
narkotika.
Förstärkt forskning och utvärdering av stadens sociala
arbete.
Ökat stöd till föreningsliv och kvinnojourer. De senare
ska få ett stöd för att kunna upprätthålla en stark
pedagogisk verksamhet för barn som tvingas leva gömda.

Vissa av dessa insatser kommer bli svåra att genomföra då
budgeten som antogs av den borgerliga majoriteten är alltför
knapp. Samtidigt är det realistiskt att tro att vissa delar av
insatserna skulle vara möjliga att genomföra inom gällande ram.
Därför bör verksamhetsplanen arbetas om i enlighet med
ovanstående.
Reservation
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar att återremittera budgetunderlaget
till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets
budgetförslag i kommunfullmäktige för 2014 som grund
2. Därutöver anförs följande.
Utveckla strategin för att minska hemlösheten
Hemlöshet är i första hand en bostadspolitisk fråga, och det
skulle behövas ett större helhetsgrepp och ansats till en bredare
strategi, där fler berörda parter än socialförvaltningen
involverades (andra fackförvaltningar och bolag, Arbetsförmedlingen m.fl.).
Det är viktigt att hålla fast vid en nolltolerans för vräkningar av
barnfamiljer. Barn drabbas särskilt hårt vid vräkningar.
Socialtjänsten ska ha möjligheter att arbeta uppsökande i det
vräkningsförebyggande arbetet. Alla stadsdelsområden ska ha
vräkningsförebyggande team. Budget- och skuldrådgivning,
missbruksvård och boendestöd är insatser som har
vräkningsförebyggande effekter och som ska förstärkas i staden.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

En ny verksamhet ska inrättas vid SHIS Bostäder med fasta
kontrakt. De tre allmännyttiga bostadsbolagen ska överlåta, för
förvaltning, ett fast antal lägenheter årligen. Endast socialtjänsten
ska hänvisa till genomgångsbostäder hos SHIS Bostäder.
Skräddarsydda stödinsatser ska byggas upp utifrån ett nätverk
runt hyresgäster, arbetet med att motverka hemlöshet ska bygga
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på samarbete med frivilligorganisationer, aktuell forskning,
beprövade erfarenheter och kunskap från personer med egen
erfarenhet av hemlöshet.
Förstärkt arbete för att motverka missbruk
Det har kommit till vår kännedom att chefer inom socialtjänstens
missbruksenheter nu brottas med att planera sina verksamheter
med minskade resurser till missbruksvården. Detta är oroande.
Miljöpartiet har i sitt budgetförslag för socialtjänsten lagt in
kraftiga förstärkningar till socialtjänsten, såväl socialnämnden
som individ- och familjeomsorgen i stadsdelsnämnderna. Där
finns bland annat 12 mnkr extra till missbruksvård, och i
socialnämnden har vi ett extra stöd för barn till missbrukare med
1 mnkr. Miljöpartiet har också en realistisk löne- och
priskompensation på 27,1 mnkr i socialnämndens budget, för att
normala lönehöjningar inte ska riskera att gå ut över
socialtjänstens verksamheter.
Förbättrade arbetsvillkor för socialsekreterarna
De anställdas förutsättningar att utföra sitt arbete är avgörande
för kvaliteten på socialtjänsten. Sedan den moderatledda
majoriteten tog över styrningen av Stockholm 2006 har särskilt
socialtjänsten drabbats hårt av nedskärningarna. Socialsekreterarnas arbetssituation har blivit allt tuffare, och i dag hörs
återkommande rapporter om att det inte längre är möjligt att leva
upp till intentionerna i socialtjänstlagen med de ständigt
krympande resurserna. Även om det gjorts lite förbättringar de
senaste två åren så motsvarar nedskärningarna i socialtjänsten
fortfarande 10-15 procent sedan 2006, eftersom ingen
kompensation har getts för att löner och priser har ökat.
Det krävs en upprustning av socialtjänsten, en rimlighet i antal
ärenden per handläggare samt arbetsvillkor så att de som arbetar
inom socialtjänsten kan leva upp till de lagar de är satta att följa.
Medel behöver tillföras socialtjänsten så att fortbildning och
metodutveckling kan säkras även på längre sikt.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Skärpt miljöhandlingsplan
Det är bra att förvaltningarna har uppdaterade miljöhandlingsplaner och att det finns tydliga mål och åtgärdsplaner.
Dock är ambitionerna i vissa fall allt för lågt satta, exempelvis
borde andelen ekologiska livsmedel kunna öka till minst 50
procent fram till 2015. Andra förvaltningar är sedan länge uppe i
20-25 procent.
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Reservation
Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut
enligt följande.
1. Socialnämnden godkänner delvis verksamhetsplanen för
2014 enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Tillståndsenheten, Lokalplanerarna och Lönnen definieras
som resultatenheter verksamhetsåret 2014.
4. Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar med
49 mnkr till kommunstyrelsen.
5. Socialnämnden beslutar att avbryta planerade och
påbörjade upphandlingar enligt aktivitetsplanen.
6. Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om en
verklighetsanpassning av budget 2014, som innebär att
alla effektiviseringar utgår och att resurser tillförs enligt
vänsterpartiets förslag.
7. Socialnämnden fördelar 27,9 mnkr till SHIS (Stiftelsen
Hotellhem i Stockholm).
8. Socialnämnden beviljar HSO i Stockholms stad 0,7 mnkr,
DHR Stockholmsavdelningen 0,15 mnkr och SRF
Stockholm 0,15 mnkr för intressepolitiskt arbete.
9. Därutöver vill vi anföra följande.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

I årets budget görs det tydliga satsningar på arbetet för att
motverka och förhindra våld i nära relationer. Det är bra
satsningar som vi stödjer helhjärtat. Men, det hade varit bättre om
kommunfullmäktige hade beslutat om ett eget anslag inom
individoch
familjeomsorg
för
verksamhetsområdet.
Vänsterpartiet satsar i sin budget 25 mnkr till detta i
stadsdelsnämnderna under 2014. Det är pengar som behövs
eftersom man hela tiden måste ta pengar från andra viktiga
områden inom individ- och familjeomsorg för att finansiera
satsningarna när det gäller arbetet mot våld i nära relationer.
Det görs satsningar i verksamhetsplanen i socialnämnden för
2014 men vi kan se att satsningarna kommer att ätas upp av löneoch prisökningar. Dessutom finns det en generell
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effektiviseringspost och effektivisering konsulter på 16,4 mnkr.
Om dessa effektiviseringar är realistiska, så ska de pengarna som
sparas stanna kvar i socialnämnden och användas för att öka
kvaliteten i hela verksamheten istället för att leda till besparingar.
Vänsterpartiet har i vårt förslag till budget 2014 för
socialnämnden 45 mnkr mer i nettokostnader, plus den satsning
som vi gör på stadsdelsnämnderna inom individ och
familjeomsorg. Om vår budget fick råda skulle det innebära klara
förbättringar. Framför allt skulle stadens socialtjänst kunna göra
tydliga satsningar. Vi vill revidera riktlinjerna för
försörjningsstöd till boendekostnader, räkna upp normen för
skälig boendekostnad så att boende i nyproduktion inte utesluts
samt göra det möjligt för framför allt långtidsarbetslösa
ungdomar att läsa in gymnasiebehörighet med försörjningsstöd
efter särskild prövning.
En fast bostad är en mänsklig rättighet, Det är inte värdigt en rik
storstad att ha ungefär 3 000 hemlösa och att antalet unga
hemlösa ökar. Staden måste ta fram verkningsfulla insatser för att
kraftigt minska antalet hemlösa, med byggande av bra billiga
hyresrätter, stopp för utförsäljning, fler sociala kooperativ och
ökad samverkan mellan socialtjänst, bostadsbolag, bostadsförmedling och stadsdelsnämnder. Ett aktivt arbete som
förhindrar vräkning och hjälper till med skuldsanering och
budgetrådgivning är andra viktiga delar. Staden ska ta fram
snabba och tidiga insatser för att stoppa trenden med det växande
antalet unga hemlösa.
Nu har socialnämnden tagit beslut om en hemlöshetsstrategi. Den
är i stora delar mycket bra. Vänsterpartiet står bakom den. Den
skulle kunna kombineras med den 5-årsplan som Vänsterpartiet
tidigare har tagit fram och lokala planer i stadsdelarna. Vi vill
även ge förvaltningen ett utökat uppdrag för hemlösa EUmedborgare och tillför 1 mnkr.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

När det gäller arbetet med hemlösa är det viktigt att staden har en
bra organisation. Enheten för hemlösa är en unik kunskapsresurs i
stadens arbete för hemlösa. Det är bra att det nu tillsätts en
kvinnofridssamordnare. Än bättre vore det om man återinför
kvinnoteamet. Vi tillför 10 mnkr mer än alliansen till arbetet mot
hemlöshet och till missbruksvården. Stödet till verksamhet för
barn till missbrukare förstärks med 1 mnkr.
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Funktionshindersorganisationerna har stor kunskap som ska tas
tillvara i arbetet med att få fram bra bostäder för personer med
funktionsnedsättningar.
Funktionshindersombudsmannens
rekommendationer ska följas. Staden ska säkra ledsagning på lika
villkor och ledsagning under semester ska inte försämras.
Riktlinjerna ändras så att personer 65-67 år som vill gå kvar i
daglig verksamhet får det. Innehållet i daglig verksamhet ska
utvecklas. Ledsagarservice tas tillbaka i socialnämndens regi när
avtalet går ut. Stadsdelsnämnderna ska ha det fulla ansvaret för
biståndsbedömningen.
Alternativ
tas
fram
för
hur
nivåbedömningen kan organiseras för att både tillgodose
likställighet och stadens grundläggande principer för styrning
som de var under senaste rödgröna mandatperioden.
Ideella organisationer är viktiga komplement till stadens
verksamhet och samarbetet behöver fördjupas. Ideella krafter kan
och ska dock inte ersätta stadens ansvar men har en viktig roll
genom sitt kontaktskapande arbete. Vi behöver ökat fokus på
resultat i socialtjänsten och i organisationer som finansieras med
kommunala anslag. Samarbetet behöver utvecklas till exempel i
arbetet med hemlösa och människor som försöker komma ifrån
missbruk.
Tjej- och kvinnojourer respektive kill- och mansjourer ska ha mer
långsiktiga villkor än dagens projekt ger. Det behövs ett
regelverk för tillsyn och kvalitetssäkring av de jourer som
finansieras helt eller delvis av staden. En möjlighet är ramavtal
med jourer och mottagningar med olika inriktning, som
komplement till stadens verksamheter.
Både kvinnor och män, flickor och pojkar lever i hedersrelaterade
miljöer som begränsar deras liv och vardag. Stockholm har
uppmärksammat i sin stora kartläggning att 11 procent flickor
och 7 procent pojkar lever i hedersrelaterade miljöer vilket
kraftigt begränsar deras liv. Denna kunskap måste leda till
åtgärder såväl i förskola, skola, fritid och socialtjänst. Vi är
mycket glada för att Origo nu har kommit igång. Viktigt är dock
att tillräckliga resurser satsas så att de kan bedriva sitt viktiga
arbete.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Narkotikabruket ökar bland ungdomar visar alla undersökningar.
Samtidigt har alliansen inte satsat en enda extra krona på den
kvalificerade verksamheten på Maria Ungdom. Vänsterpartiet
satsar 10 mnkr i socialnämnden på att stoppa narkotikan, bygga
upp en fältstation på Sergels Torg, ökade resurser till Maria

Protokoll
nr 13/2013
Sida 44 (62)

Ungdom samt ”Light”-mottagningar för unga vuxna med
depression och beroendeproblematik.
Information och rådgivning till unga flickor och pojkar ska
prioriteras. Ungdomsmottagningarna är viktiga arenor i arbetet
mot sexuellt överförbara sjukdomar, tonårsgraviditeter, psykisk
ohälsa samt hedersrelaterade och psykosociala problem. Pojkar
behöver uppmärksammas mer liksom ungdomar med
funktionsnedsättningar. Geografisk tillgänglighet till en
ungdomsmottagning är avgörande för yngre och unga med
hedersproblematik. Fullvärdiga ungdomsmottagningar behöver
startas i flera stadsdelar, till exempel i Rågsved/Vantör som ska
vara prioriterade områden i Söderortsvisionen.
Unga med missbruk får god hjälp vid Maria Ungdom. Staden ska
verka för att Maria Ungdom blir ett nationellt kunskapscentrum.
Personalen i ungdomsmottagningar och Light-mottagningar ska
utbildas i HBTQ-kompetens. Det hedersrelaterade våldet ska
uppmärksammas genom kompetensutveckling och samverkan
mellan skola, fritid, socialtjänst och ungdomsmottagning. Arbetet
mot trafficking och internetprostitution behöver stärkas.
Familjerådgivningen är en viktig verksamhet som alliansen under
flera år har sparat in på och dessutom sålt ut i vissa delar. Vi
menar att en bra familjerådgivning ska räknas som en kommunal
kärnverksamhet och drivas i kommunal regi. Vänsterpartiet
sänker avgiften och tillför 2,3 mnkr samt sänker intäktskravet
med motsvarande summa.
För ensamkommande flyktingbarn vill vi inrätta flera kommunala
stödboenden med hög kvalitet och undersöka möjligheten för
boende och studier på folkhögskola.
Särskilt uttalande
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda
uttalande.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Arbetet mot våld i nära relationer är ett område som staden
prioriterar. Under 2014 förstärker vi arbetet med ytterligare 8
mnkr, varav 1,5 mnkr öronmärks för kvinnojourer. Staden har en
garanti på skyddat boende för utsatta kvinnor som bedöms ha
behov av detta. Stöd, skydd och ytterligare insatser till män som
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drabbas av våld i nära relationer ska utvecklas. Under året
påbörjas utvecklingen för ett nytt Kriscentrum.
Arbetet med barn och unga som säljer sex eller använder sex som
självaskadebeteende fördjupas. Två nya tjänster inrättas inom
Framtid Stockholm och placeras på Ungdomsjouren. Arbetet med
dem som köper sexuella tjänster sker med behandlingsprogrammet KAST.
Medarbetare som arbetar med barn och unga med
funktionsnedsättning får fortsatt riktad utbildning. Samverkan ska
utvecklas mellan socialtjänst, beroendevård och psykiatri för att
forma insatser till personer som har neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Information och kommunikation ska ske
utifrån individens egna förutsättningar. E-tjänster och
information på nätet ska vara tillgängliga för personer med olika
typer av funktionsnedsättningar.
Våren 2014 öppnar ett Barnahus i Stockholms stad. Där ska barn
som utsätts för brott får ett professionellt, snabbt och
sammanhållet rättsligt mottagande och stöd och behandling där
barnets bästa sätts i första rummet.
Socialrådgivning på nätet ska marknadsföras under året som
kommer. En särskild satsning görs för att förstärka möjligheten
för ensamkommande flyktingbarn att få kontakter med
arbetsmarknaden genom Advisory board.
Arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter att vara prioriterat
för staden. Antalet människor som lever i hemlöshet har minskat.
I budget för 2014 tillförde Alliansen i Stockholms stad 20 mnkr
för att fortsätta arbetet och ytterligare minska hemlösheten.
Stadens Hemlöshetsstrategi ska implementeras under 2014.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 17
Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsbeslut gällande
Orhems gård

Dnr 1.3-790/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner de åtgärder som vidtagits för att de
ungdomar, som bor vid Orhems gård och som önskar och har
behov av eget rum kan erbjudas detta.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
3. Beslutet tillställs Inspektionen för vård och omsorg
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i sitt tillsynsbeslut,
daterat 27 september 2013, anmodat Orhems gård att vidta
åtgärder för att de ungdomar som önskar och har behov av eget
rum kan erbjudas detta.
Orhems gård tar emot ensamkommande asylsökande ungdomar.
Genom samordning med asylboendet Linggården har antalet
enkelrum utökats med tre från 14 till 17 enkelrum inklusive ett
jourrum, som kan användas som enkelrum. Det sammantagna
antalet platser är oförändrat 30.
Förvaltningen har sedan beslutet inkommit även infört en
checklista för utredning av behovet av enkelrum, för att användas
i samband med inskrivning och/eller vid behov vid stadens
boenden för ensamkommande asylsökande ungdomar.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
19 november 2013.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 18
Sociala insatsgrupper för unga upp till och med 18 år i
Stockholms stad

Dnr 3.2-874/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Rapporten lämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.
Ärendet
Arbetet med sociala insatsgrupper har pågått i Stockholms stad
sedan slutet av 2011. Idag finns en struktur för arbetet i 13
stadsdelsförvaltningar och under 2013 har 59 ungdomar deltagit i
en social insatsgrupp. De som arbetar med sociala insatsgrupper
menar, att den intensiva samordningen mellan deltagande aktörer
och att insatserna kring individens behov anpassas i varje enskild
social insatsgrupp, är de främsta framgångsfaktorerna i arbetet.
Det finns ett fortsatt önskemål i stadsdelsförvaltningarna att
utveckla arbetssättet vidare både lokalt och genom
stadsövergripande nätverk. Under 2014 kommer förvaltningen att
stödja utvecklings- och uppföljningsarbetet av de sociala
insatsgrupperna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 19
Slutrapport om samverkansuppdraget mellan
stadsdelsförvaltningarnas enheter för ekonomiskt bistånd
och jobbtorgen

Dnr 3.2-899/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.
Ärendet
I budget 2012 fick socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och
stadsdelsnämnderna i uppdrag att i utökad samverkan utveckla ett
gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Arbetsgrupper har under 2012 och 2013 arbetat med två olika
bedömningsinstrument, ett för initial bedömning och ett för
fördjupad bedömning. Pilotfaser har genomförts för båda
instrumenten och arbetsgrupperna har utvärderat och utvecklat
formerna för användandet. Från och med januari 2014 ska
bedömningsinstrumenten användas fullt ut av samtliga
stadsdelsförvaltningar och Jobbtorg. Visst utvecklingsarbete
kvarstår. Bedömningsinstrumenten ska under 2014 kopplas till
behovsbedömningskategorier, forskning ska påbörjas och en
utbildningssatsning
om
bedömningsinstrumenten
och
Motiverande intervjuer (MI) ska genomföras.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
21 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda
uttalande.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Den organisatoriska uppdelningen mellan socialtjänsten i
stadsdelsförvaltningarna och jobbtorgen som ligger under
arbetsmarknadsnämnden riskerar att leda till att arbetssökande
stockholmare hamnar mellan stolarna. Det är bra att staden
arbetar för att minska det problemet, men stadens nuvarande
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organisation gör det tyvärr svårare att ha en helhetssyn på den
arbetssökandes situation.
Miljöpartiet anser att det ska vara lätt för arbetssökande att få del
av stöd och insatser från staden. För att skapa en enda ingång för
arbetssökande och ge förutsättningar för en helhetssyn på varje
persons behov vill iljöpartiet in öra ”en dörr in”-verksamheter i
varje stadsdelsomr de. Jobbtorgen ska vara en del av ”en-dörrin”-verksamheterna, som ska omfatta alla arbetslösa, även dem
som står längst från arbetsmarknaden eller behöver rehabilitering.
”En dörr in”-verksamheterna ska tillhöra stadsdelsnämnderna,
vilket förbättrar den demokratiska förankringen och ger möjlighet
att möta de behov som finns i olika områden.
Arbetsmarknadsnämnden
ska
ha
samordningsoch
uppföljningsansvar för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i
hela staden. Stadsdelarna ska kunna samarbeta om att driva
jobbtorg och utföra andra insatser. Vissa insatser ska kunna
utföras av arbetsmarknadsnämnden om det innebär särskilda
fördelar.
Särskilt uttalande
Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Det är utmärkt att arbetsgruppen har tagit fram bedömningsinstrument för arbetet med de individer som har störst behov av
hjälp och stöd. Men det krävs även en lyhördhet för att beakta
individens verkliga behov.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 20
Utförardokumentation inom individ- och familjeomsorgens
verksamhetsområden för barn, unga samt vuxna

Dnr 3.1-900/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner avrop på totalt 2 308 000 kronor
för utveckling av etapp 2 av ParaDifo, utförardokumentation
socialtjänstens verksamheter för barn och unga samt vuxna.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen
underteckna avtalet avseende avropet.

i

uppdrag

att

3. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Socialförvaltningen
arbetar
tillsammans
med
stadsledningskontorets IT avdelning med att utveckla ett
datoriserat system för utförardokumentation, ParaDifo, för
individ- och familjeomsorgen. Det finns behov av att utveckla ett
dokumentationssystem för både interna och externa utförare för
att säkerställa lagens krav på dokumentation och förbättra
möjligheten till uppföljning på individnivå. Uppdrag och
genomförandeplaner
skrivs
i
dag
manuellt.
Utförardokumentationssystemet kommer att möjliggöra att det
sker på ett strukturerat och likvärdigt sätt över staden.
Utvecklingen av ParaDifo har delats upp i två etapper varav den
första etappen produktionssätts 6 januari 2014.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 21
Ansökan om medel 2014 från Socialstyrelsen för insatser
mot våld i nära relationer

Dnr 1.7-897/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens ansökan till
Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för arbete mot våld i
nära relationer.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Kommuner och ideella föreningar kan hos Socialstyrelsen ansöka
om medel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och
våldsutövare. För 2014 har Socialstyrelsen 70 miljoner kronor att
fördela till kommuner/stadsdelsnämnder för prestationsinriktade
insatser på området och 20 miljoner kronor till ideella föreningar
som bedriver verksamhet på lokal nivå för dessa grupper.
Förvaltningen ansöker hos Socialstyrelsen om 2 412 016 kr för
att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030
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§ 22
Kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad

Dnr 3.2-854/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning av den
kartläggning av våld i nära relationer som genomförts i
Stockholms stad.
Ärendet
Socialförvaltningen har låtit genomföra en kartläggning av våld i
nära relationer i Stockholm stad för att få en uppfattning om
våldets omfattning, uttryck och eventuella samband med
bakgrundsfaktorer. En enkätundersökning har genomförts bland 7
000 stockholmare, både kvinnor och män. Frågorna handlar om
partnervåld och omfattar olika former av våld; psykiskt, fysiskt
och sexuellt.
Resultatet visar att 41 procent av kvinnorna som har eller har haft
ett parförhållande någon gång utsatts för någon typ av våld.
Motsvarande siffror för män är 28 procent. Dessa siffror är
nedbrutna på olika våldsformer (alltifrån verbala kränkningar till
fysiskt och sexuellt våld) och per stadsdelsnämndsområde.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 november 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Protokoll
nr 13/2013
Sida 53 (62)

§ 23
Ansökan om bidrag till Crossroads

Dnr 10.1-315/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beviljar Stockholms Stadsmission 1 650
000 kronor för Crossroads under perioden 2014-01-012014-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Föreningen Stockholms Stadsmission ansöker om 3 400 000
kronor för projektet Crossroads. Crossroads är en dagverksamhet
för utländska EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med
permanent uppehållstillstånd i annat EU-land. Vid Crossroads
kan besökarna få hjälp att översätta sin CV, delta i kurser och få
råd och stöd samt tillgodose basbehov (mat, dusch och tvätt).
Verksamheten besöks i genomsnitt av 120 personer per dag.
Projektet bedrivs sedan projekt start år 2011 till och med 201402-28 med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) och
med
medfinansiering
från
socialnämnden
och
Arbetsförmedlingen. Verksamheten kommer troligen få ESFfinansiering även för perioden 2014-03-01-2014-12-31.
Socialnämnden beviljade Crossroads ett projektbidrag om 1 100
000 kronor i oktober 2012.
Förvaltningen föreslår att Crossroads beviljas ett projektbidrag
om 1 650 000 kronor för år 2014. Det innebär att Stadsmissionen
totalt har beviljats samma bidragssumma som föregående år för
sina tre dagverksamheter: Crossroads, Stadsmissionen Center och
Klaragården
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 november 2013.
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Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 24
Granskning av gruppbostad inom socialpsykiatrin uppföljning av insatsen

Dnr 3.6-353/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner funktionshinderinspektörernas
rapport.
2. Socialnämnden delger Enskede-Årsta-Vantör, Farsta,
Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Skärholmens
stadsdelsnämnder föreliggande rapport.
Ärendet
Aktuell granskning avser uppföljning av insatsen gruppbostad
inriktning socialpsykiatri i stadsdelsförvaltningarna EnskedeÅrsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och
Skärholmen där sammanlagt 99 akter granskats. Inom
verksamhetsområdet ska DUR (dokumentation, utredning och
resultat) användas i alla ärenden för kvalitet och enhetlighet i
handläggningen.
DUR fanns som underlag i 82 procent av ärendena, i nästan alla
akter fanns aktuella beslut och beställningar. Årlig uppföljning
skedde till 75 procent, i huvudsak genom besök i boendet.
Brukarens behov och önskemål om aktivering och kontaktperson
uppmärksammas i låg grad.
Utvecklingsområden är fortsatt implementering av enhetliga
DUR-rutiner. För en helhetssyn bör brukarens resurser
framkomma mer i utredningar, bashandläggning dokumenteras
mer, liksom social information så att ärenden går att följa.
Uppföljning av mål i beställningen behöver bli tydligare och
brukarens synpunkter framgå bättre. Utveckling av
samverkansformer pågår i enlighet med lokal överenskommelse
mellan staden och Stockholms läns landsting, vilket gynnar den
aktuella målgruppen med omfattande behov.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
19 november 2013.
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Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.
Det är mycket bra att man i utvärderingen försökt ha ett
brukarperspektiv genom att ha talat med brukare och även gjort
återkopplingar i dialog där såväl chefer, personal och råd för
funktionshinderfrågor funnits med. Vi anser generellt att området
brukaruppföljning och brukarrevision behöver utvecklas ännu
mer.
Det är bekymmersamt att helhetssyn på den enskilde inte tydligt
finns med i dokumentationen. Skärholmen lyfts fram som ett
undantag. Det är angeläget att förstå mer om vad som gör att
Skärholmen lyckats bättre med detta än vid andra stadsdelar.
Förhoppningsvis finns dock en helhetssyn i praktiken i större
omfattning än vad som går att utläsa av dokumentationen.
Uppenbart är att alldeles för få har sysselsättning. Detta trots att
personer inom socialpsykiatrin kan ha stort behov av att ha ett
jobb att gå till, kanske större än andra, där man är efterfrågad och
kan göra en insats. Vi anser att stora förbättringar behöver göras
på detta område. Uppenbart är också att allt för få har
kontaktpersoner trots att de är i behov av det. I vilken
utsträckning det beror på att det är svårt att rekrytera kontaktpersoner framgår inte, men vi tror att det finns behov av att
rekrytera fler och se över möjligheten till handledning och stöd
för dessa.
Särskilt uttalande
Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.
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Granskningen var en ganska nedslående läsning. Det är märkligt
att DUR inte finns i samtliga ärenden eftersom beslut om det
fattades redan 2007. En fråga som måste ställas är varför
stadsdelsnämnderna inte följer KF-mål. Lika nedslående är att
brukarperspektivet inte heller är genomgående i alla handläggningar.
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När nästa uppföljning görs förutsätter vi att bristerna är åtgärdade
i alla stadsdelsnämnder. Granskningen visar att det behövs en
satsning på socialpsykiatrin som vänsterpartiet föreslagit, och inte
nedskärningar som i alliansens budget.
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§ 25
Anmälan av kontorsyttrande
Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6 -855/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
I Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd
(DS 2013:70) föreslås att hushåll med barn i årskurs 4-9 ska få
ersättning från socialnämnden för de faktiska kostnaderna, dock
högt 3 000 kr per barn och år, för barnets deltagande i
fritidsaktiviteter om hushållet har och har haft försörjningsstöd
under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden.
Förvaltningen stödjer de goda intentionerna i förslaget då barns
möjlighet till fritid är en angelägen fråga.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande
särskilda uttalande.
I ”Förslag till ritidspeng till barn i hush ll med örsörjningsstöd”
(DS 2013:70) föreslås att hushåll med barn i årskurs 4-9 ska få
ersättning från socialnämnden för de faktiska kostnaderna, dock
högst 3 000 kr per barn och år, för barnets deltagande i
fritidsaktiviteter om hushållet har och har haft försörjningsstöd
under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden.
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Att barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, får möjlighet till att
delta i fritidsaktiviteter är viktigt för barnets utveckling och
lärande, hälsan och den sociala gemenskapen. Det är även viktigt
att i tidig ålder ge möjlighet till att lägga en grund för ett aktivt
liv och som i hög grad är mönsterbildande för senare år i livet.
Det stöd som föreslås till fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd är således en viktig och ändamålsenlig extra
resurs.
Samtidigt anser vi att fritidspengen måste riktas på ett sådant sätt
att stödet inte stigmatiserar barn i hushåll med försörjningsstöd.
Med denna givna utgångspunkt vill vi att pengen från
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förvaltningen går till målsman med försörjningsstöd, som i sin tur
fördelar resursen till den aktivitet som är avsedd för pengen och
för barnet.
Barns möjligheter till en varierad fritid är beroende av en familj
med en stark socioekonomisk bakgrund. Främsta medlet för att
öka på barns möjligheter är att bekämpa arbetslösheten och få
personer med försörjningsstöd i sysselsättning. Alliansen har inte
lyckats bryta arbetslösheten och utanförskapet, som både i valet
2006 och 2010 gav ett skarpt löfte om detta. Ambitionen var bra,
men har i verkligheten inte levererats av de borgerliga partierna.
Det som i längden hjälper personer med försörjningsstöd, barnen
i dessa hushåll, och samhället i sin helhet är att infria löftet om
full sysselsättning. Fritidspengen blir således en nödlösning, som
dock är nödvändig, under rådande förhållanden av en misslyckad
borgerlig arbetsmarknadspolitik.
Särskilt uttalande
Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Det är bra att barn som lever med föräldrar som erhåller
ekonomiskt bistånd får delta i fritidsaktiviteter i någorlunda lika
utsträckning som barn med ”normalinkomsttagande öräldrar” r
göra. barn ska inte behöva drabbas för att föräldrarna inte har det
ekonomiska kapitalet för fritidsaktiviteter, som i mångt och
mycket kan kosta pengar.
Ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter och har något att göra på
kvällar och helger, löper mindre risk att hamna i kriminella
sammanhang. Dessutom är det bra för folkhälsan med ungdomar
som rör på sig och skapar ett nytt socialt nätverk.
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Vi tror dock att det skulle vara mindre utpekande för familjer
som har ekonomiskt bistånd att samhället erbjuder
fritidsaktiviteter för alla barn i en viss ålder gratis eller till en
subventionerad penning. Sporter som hockey och ridning är
mycket dyrt och om man har ekonomiskt bistånd är möjligheten
förmodligen liten att låta sina barn ta del av dessa
fritidsaktiviteter, med eller utan 3000 kronor subvention per år.
Ishockey kostar i genomsnitt föräldrarna 10 740 kronor per år,
ridsport 10 405 kronor. Andra aktiviteter som inte täcker
fritidspengen på 3000 kronor/år är exempelvis tennis och
musikaliskt intresse.
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Om fritidspengen införs anser vi inte att den ska betalas direkt till
anordnaren av aktiviteten som föreslås i utredningen. Ett sådant
utbetalningssätt kommer med stor sannolikhet att röja att det är
socialtjänsten som betalar. Det är ett förmyndaraktigt
förhållningssätt som utgår ifrån att föräldrar i gemen inte skulle
använda fritidspengen till barnens aktiviteter. Rapporter om
barnfattigdom pekar på motsatt beteende hos föräldrarna, som
många gånger sätter sina barns behov före sina egna, för att
barnen ska drabbas så lite som möjligt.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Protokoll
nr 13/2013
Sida 60 (62)

§ 26
Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.
Protokoll från socialnämndens sammanträden 26 november
justerat 28 november 2013.
Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 12
december 2013 justerat 12 december 2013.
Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 5 december 2013
justerat 10 december 2013.
Protokoll från individutskottets sammanträden 15 och 29
november 2013 justerade 26 november och 12 december 2013.
Inkomna handlingar m.m. till socialnämnden under perioden 14
november 2013 till och med 3 december 2013.
Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 11 december
2013 justerat 12 december 2013.
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§ 27
Nämndens frågor

Socialnämnden beslutade ändra tiden för sammanträdet 7 januari
så att det ska äga rum kl. 08:30.
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) tackade nämnden och
förvaltningen för det arbete som utförts under det gångna året och
önskade alla en god jul och ett gott nytt år.
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§ 28
Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Gillis Hammar informerade om att
avdelningschef Eva Sandberg slutar sin anställning och går i
pension och tackade henne för ett gott samarbete under de gångna
åren.
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