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§ 25
Förtydligande av individutskottet uppgifter

Dnr 1.2.1-797/2015
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att individutskottet kan godkänna
interimistiska jourhem.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Individutskottets uppgift att godkänna jourhem enligt
bestämmelserna i socialtjänstlagen innebär att utskottet även kan
besluta att interimistiskt godkänna jourhem.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
6 november 2015.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Andrea Ström m.fl. (M) föreslår att nämnden
ska besluta enligt Moderaternas förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Vice ordföranden Andrea Ström m.fl. (M) reserverar sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Socialnämnden beslutar att återremittera förvaltningens förslag
till beslut för vidare beredning av ärendet enligt vad som anförs i
detta beslut.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Storforsplan 44
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Under hösten har närmare 100 flyktingbarn anlänt till Stockholm
varje vecka, det har ställt stora krav på staden både vad gäller
sociala insatser och att hitta lämpliga boenden. Ett jourhem kan
vara den första och enda stadigvarande kontakten ett
ensamkommande barn får till en början i ett främmande land.
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Därför behöver Stockholms stad ställa höga krav på den/de vuxna
som ges ansvar över ett främmande barns liv under en längre
period.
Att socialtjänsten idag inte hinner utreda nya jourhem i den takt
som situationen kräver är ohållbart men lösningen får inte bli att
kraven på utredningarna sänks och att ensamkommande barn
riskerar att fara illa. Istället behöver majoriteten prioritera extra
resurser till socialtjänsten centralt och i stadsdedelarna. Det är
även oroväckande att de interimistiska besluten ska gälla under
10 månader baserat på att det ska motsvara den tid asylprocessen
och sökande efter permanent boende beräknas ta gör oss oroade.
Utifrån de växande köerna hos Migrationsverket samt bristen på
bostäder i Stockholm anser vi att majoritetens prognoser måste
göras mer noggrant och mer större marginaler.
I Moderaternas budgetförslag för 2016 avsätter vi 59 miljoner
kronor till socialtjänsten för att öka kapaciteten att hantera
mottagandet i staden. En ekonomisk satsning i kombination med
bättre samordning och effektiviseringar som inte riskerar att gå ut
över redan utsatta tror vi är vägen framåt.
Ärendet innehåller en analys av hur den föreslagna förändringen
skulle underlätta för socialsekreterarna i deras arbetssituation,
däremot ha ingen riskanalys genomförts utifrån ett
barnperspektiv. Med anledning av ovanstående vill Moderaterna
återremittera ärendet och be förvaltningen om att återkomma med
nya åtgärder i syfte att säkerställa jourhemmens kvalité så att
barnen kommer till trygga hem.
Ersättaryttrande
Ersättaren Sofia Modigh (KD) hänvisar till Moderaternas förslag.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Storforsplan 44
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

