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Närvarande
Beslutande
Ledamöter

Åsa Lindhagen (MP), ordförande
Andréa Ström (M), vice ordförande
Rana Carlstedt (S)
Daniel Harc (S)
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Anna Rantala Bonnier (Fi)
Christina Elffors Sjödin (M)
Frida Johansson Metso (L)
Tjänstgörande ersättare

Claes Muschkin (S) för Mia Sundelin (S)
Ylva Wahlström (MP) för Dan Guillou (MP)
Birgitta Thulin (M) för Johan Brege (M)
Börje Häggman (M) för Ole-Jörgen Persson (M)
Inga-Lill Persson (L) för Isabel Smedberg Palmqvist (L)
Övriga närvarande
Ersättare

Amne Ali (S)
Emil Adén (S)
Stephan Gullberg (MP)
Jackie Nylander (V)
Eva Solberg (M)
Stina Bengtsson (C)
Sofia Modigh (KD)
Tjänstemän

Gillis Hammar, förvaltningschef
Peter Svensson, tf avdelningschef, ekonomichef
Veronica Wolgast Karlberg, avdelningschef, ej § 23
Jenny Swärd, tf avdelningschef, ej § 23
Mona Thorin, kommunikationschef, ej § 23
Samuel Svan, borgarrådssekreterare, ej § 23
Sigrún Andersdottír, nämndsekreterare
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§1
Sammanträdets
öppnande
föredragningslista

och

godkännande

av

Ordföranden Åsa Lindhagen (MP) öppnar sammanträdet. Nämnden
godkänner föredragningslistan.
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§2
Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Åsa Lindhagen (MP) och vice ordföranden
Andréa Ström (M) får i uppdrag att justera dagens protokoll.
Protokollet ska justeras fredag 23 september.
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§3
Förvaltningsinformation

Ordföranden hälsar den nya kommunikationschefen Mona Thorin
välkommen. Mona kommer att närvara vid nämndens
sammanträden framöver.
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§4
Nämndens frågor till förvaltningen

Förvaltningen lämnar skriftligt svar på fråga från nämnden, ställd
vid sammanträdet 14 juni, om användning av oanmälda hembesök
vid utredning av ekonomiskt bistånd.
Inga övriga frågor ställs.
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§5
Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU
2016:41)
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-406/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation
Ledamoten Frida Johansson Metso (L) och tjänstgörande ersättaren
Inga-Lill Persson (L) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån
för sitt eget förslag som redovisas nedan.
Ärendet
Integritetskommittén, nedan kommittén, har kartlagt och analyserat
risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i
samband med användning av informationsteknik. I delbetänkandet
redogör kommittén för behandlingen av personuppgifter inom ett
antal områden som en person kommer i kontakt med i olika
livsskeden och gör en riskbedömning av dessa. Kartläggningen
visar att det finns starka indikationer på allvarliga brister i
informationssäkerheten i offentliga verksamheter. Kommittén
klassar uppgifter inom socialtjänsten som allvarlig risk för den
personliga integriteten och anser samtidigt att det inte finns ett
behov att inrätta ett integritetsskyddsråd. Kommitténs slutsats är att
användningen av modern teknik påverkar vår möjlighet att
bestämma över vilka uppgifter om oss som andra ska få ta del av.
Förvaltningen delar kommitténs bedömningar i delbetänkandet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26
augusti 2016.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag. Ledamoten Frida Johansson Metso (L) och tjänstgörande
ersättaren Inga-Lill Persson (L) föreslår att nämnden beslutar
följande:
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
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2. Att som svar på remissen från kommunstyrelsen anföra

följande:
Det är av största vikt att de som söker stöd och hjälp hos
Stockholms socialtjänst kan garanteras att deras uppgifter hanteras
med största respekt för sekretess samtidigt som de erbjuds
lättillgänglig service. I SOU 2016:41 ligger fokus på hur ny
informationsteknik inom bland annat socialtjänsten kan innebära
risker. Liberalerna anser att detta är en viktig aspekt, och vår
socialnämndsledamot Frida Johansson Metso har också delvis varit
med i utredningens arbete (begäran om entledigande 2014-07-30).
Vi vill dock understryka att det finns viktiga aspekter kring
sekretess och integritetsfrågor som tydligt underlättas av
digitalisering och föreslår att socialnämnden kompletterar sitt svar
på remissen med följande synpunkter.
Det är en grundläggande rättighet att kunna göra sig förstådd i
kontakt med myndigheter. Att personer som inte talar svenska, eller
förstår svenska begränsat, alltför sällan ges tillgång till tolk i
kontakten med socialtjänsten är mycket allvarligt. En aspekt av
detta är att sekretessen riskeras. När anhöriga används som tolkar är
det inte möjligt att dölja privata frågor från dem. När papper som
skickas hem med beslut behöver läsas på språkkaféer av främlingar
för att få översättning sprids personlig information utan kontroll den som ber om hjälp vet inte före översättningen vad hjälparen
kommer få veta.
Liberalerna har motionerat till stadens kommunfullmäktige om
vikten av en tolkgaranti i socialtjänsten. I förvaltningslagen § 8
bestäms att en myndighet bör anlita tolk vid behov när en person
inte behärskar svenska. Det är inget absolut krav och Stockholm har
inga riktlinjer för arbete med tolk. För Liberalerna är en bättre
tolkpolitik frihetspolitik: Individen ges reell möjlighet att ta kontroll
över sin egen situation och bli självständig. Liberalerna förespråkar
en modell med fasta tolkar som, snarare än att hyra per timme,
skulle ge bättre tillgång till tolk, och att dessa dessutom ges
möjlighet att lära sig de komplicerade system de översätter. Det är
dessutom god personalpolitik för tolkarna, eftersom det ger dem en
bättre arbetssituation än de har idag, när de stressat springer mellan
olika beställare med uppdrag från tolkförmedlingar. Det är också
god personalpolitik gentemot Socialtjänstens anställda, då det
minskar osäkerhet, missförstånd, stress och den frustration som
följer av detta och underlättar relationen med de av stadens
medborgare som personalen är inritade på att hjälpa.
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Tolk är idag en bristvara, vilket leder till att en rätt till tolk klokt
kan kombineras med att e-tjänsterna utvecklas för att underlätta att
garantin efterlevs. Exempel på välfungerande e-tjänster finns inom
hela staden (utmärkt noterad exempelvis i ärende 13) och teknik
möjliggör information på flera språk. Att prioritera bör vara
översatta e-blanketter exempelvis för att den enskilde ska kunna
förbereda möten eller lämna klagomål, att beslut som meddelas ska
göras så skriftligt på det egna språket samt sms-påminnelser på det
egna språket inför möten. Detta är en mycket viktig aspekt på
integritetsfrågan i digitaliseringens tid.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§6
Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling
(SOU2016:15)
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-416/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation
Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) och ledamoten Isabel
Smedberg Palmqvist m.fl. (L) reserverar sig mot nämndens beslut
till förmån för Moderaternas och Liberalernas förslag som redovisas
nedan.
Ersättaryttrande
Ersättaren Stina Bengtsson (C) hänvisar till Moderaternas och
Liberalernas förslag till beslut.
Ersättaryttrande
Ersättaren Sofia Modigh (KD) lämnar följande ersättaryttrande:
Kommuner ska kunna ställa krav på miljö och sociala hänsyn i
upphandlingar när det är motiverat. För att förtydliga detta infördes
år 2010 den så kallade bör-regeln, som innebär att upphandlande
myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn om
upphandlingens art motiverar detta. Kristdemokraterna anser också
att det ska vara meriterande för företag verksamma i Stockholm att
ta sociala och miljömässiga hänsyn. Beroende på upphandlingens
art kan det variera om det är mest lämpligt att använda sig av krav,
dialog eller meritvärden för att få till stånd ett ökat socialt
ansvarstagande. Men att lagstifta om sociala krav från statligt håll
anser vi är att gå för långt och det riskerar att skapa stelbenta och
sämre upphandlingar.
För oss är det självklart att Stockholms stad alltid ska säkerställa
anständiga arbetsvillkor för medarbetare hos leverantörer som
staden anlitar. Seriösa aktörer, rättssäkra arbetsförhållanden,
transparenta upphandlingsmodeller och konkurrens på lika villkor
ska prägla upphandlingar i Stockholms stad. Men samtidigt som vi
måste värna goda villkor för jobben måste vi också värna de
drivkrafter som får jobben att växa. Att lagstifta om ytterligare
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sociala krav, såsom exempelvis krav på anställning av
långtidsarbetslösa, som anges, är att gå för långt även om det inte
behöver vara fel att ställa sådana krav i enskilda fall. Vi anser dock
att kommunerna är mer lämpade att avgöra dessa frågor på lokal
nivå snarare än att staten lagstiftar om det.
Vi ser också faror med förslaget om krav på kollektivavtalsliknande
villkor hos den som lägger anbud och dess underentreprenörer.
Krav på ansvar för underentreprenörer leder till mer regelkrångel
och ökade kostnader som riskerar att minska antalet intressenter vid
anbud. De allra flesta svenska företag lever upp till högt ställda
krav, men den administrativa bördan riskerar att avskräcka dem från
vara med i anbudsförfarandet. Den modell för krav på
kollektivavtalsliknande villkor som föreslås i utredningen innebär
dessutom att man ställer högre krav på svenska anbudsgivare än på
utstationerade företag, vilket medför konkurrensnackdelar för
inhemska företag.
När färre kan vara med och lägga anbud minskar också
konkurrensen vilket är negativt för både jobben och kvaliteten i
utförandet. I stället för att krångla till upphandlingsreglerna, borde
politiskt fokus ligga på att öka andelen konkurrensutsatt verksamhet
och göra det möjligt för fler mindre företag att kunna vara med i
upphandlingarna. Därför bör man vara mycket försiktig med att
lägga till ytterligare krav i upphandlingslagstiftningen, utöver dem
som redan framgår av EU:s bestämmelser.
Ärendet
I slutbetänkandet redovisas resultatet av en utredning om dels
förutsättningarna för en svensk ratifikation av Internationella
arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 94, dels en internationell
jämförelse av användningen av sociala villkor vid offentlig
upphandling. Denna del avgränsades till arbetsmarknadsrelaterade
villkor i offentlig upphandling som till exempel att leverantörer ska
erbjuda sysselsättning för långtidsarbetslösa eller praktikanter.
Utredningen förordar en ratifikation av konventionen samt fortsatta
diskussioner i både ILO:s kommitté och EU-kommissionen där
frågor som ansluter sig till denna fråga lyfts fram.
Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26
augusti 2016.
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Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag. Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) och ledamoten
Frida Johansson Metso m.fl. (L) föreslår att nämnden beslutar
följande:
1. Förvaltningens förslag till beslut avslås
2. Som svar på remissen från kommunstyrelsen anförs följande
Vi ställer oss ytterst kritiska till att arbetsklausuler och social
hänsyn föreskrivs som villkor vid offentlig upphandling i enlighet
med ILO.
Skattebetalarnas pengar ska alltid hanteras varsamt och på ett
ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att varje skattekrona används på ett
ansvarsfullt sätt. Därför bör man också kunna ställa krav på miljö
och sociala hänsyn när detta är motiverat. För att förtydliga detta
infördes år 2010 den så kallade bör-regeln, som innebär att
upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala
hänsyn om upphandlingens art motiverar detta.
Stockholms stad ska alltid säkerställa anständiga arbetsvillkor för
medarbetare hos leverantörer som staden anlitar. Seriösa aktörer,
rättssäkra arbetsförhållanden, transparenta upphandlingsmodeller
och konkurrens på lika villkor ska prägla upphandlingar i
Stockholms stad. Men samtidigt som vi måste värna goda villkor
för jobben måste vi också värna de drivkrafter som får jobben att
växa. Att lagstifta om ytterligare sociala krav, såsom exempelvis
krav på anställning av långtidsarbetslösa, som anges, är att gå för
långt. Detsamma gäller krav på kollektivavtalsliknande villkor hos
den som lägger anbud och dess underentreprenörer.
Krav på ansvar för underentreprenörer leder till mer regelkrångel
och ökade kostnader som riskerar att minska antalet intressenter vid
anbud. De allra flesta svenska företag lever upp till högt ställda
krav, men den administrativa bördan riskerar att avskräcka dem från
vara med i anbudsförfarandet. Den modell för krav på
kollektivavtalsliknande villkor som föreslås i utredningen innebär
dessutom att man ställer högre krav på svenska anbudsgivare än på
utstationerade företag, vilket medför konkurrensnackdelar för
inhemska företag.
När färre kan vara med och lägga anbud minskar också
konkurrensen. Det är negativt för jobben, men det inverkar också
negativt på integrationen. Utrikes födda är i större utsträckning
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företagare än inrikes födda och de skulle därför drabbas extra hårt. I
stället för att krångla till upphandlingsreglerna, borde politiskt fokus
ligga på att öka andelen konkurrensutsatt verksamhet. Enligt en
rapport från Almega (Ökad konkurrensutsättning stärker
integrationen, 2015) uppskattas att en höjning av andelen
upphandlad verksamhet med 30 procentenheter hänger ihop med
4,8 procentenheter högre sysselsättning bland utomeuropeiskt
födda. Detta motsvarar 32 500 fler utomeuropeiskt födda i arbete.
Det ska inte enbart vara de stora företagen med stora administrativa
muskler som ska kunna vara med och slåss om de offentliga
pengarna. Regelverk som motverkar stort deltagande riskerar att
motarbeta syftet med offentlig upphandling. Man bör därför vara
mycket försiktig med att lägga till ytterligare krav i
upphandlingslagstiftningen, utöver dem som redan framgår av EU:s
bestämmelser.
Vi ställer fortfarande ytterst kritiska till införande av den så kallade
vita jobbmodellen i upphandlingar. Vi delar uppfattning att fusk och
svartjobb behöver motverkas samt att det är viktigt att säkerställa
rimliga arbetsvillkor för dem som staden anlitar, antingen direkt
eller genom upphandlade företag. Men det är inte rimligt att ge
fackförbunden befogenheter att fungera som kontrollanter via
stadens uppdrag, som anges i underlaget för budgeten. Vi anser att
modellen riskerar att inte uppfylla syftet, att leda till en kvalitativ
granskning av att stadens villkor följs, utan kommer istället att ge
fackförbunden tillgång till företags bokföring, löne- och
personallistor.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§7
Insatser för att underlätta övergången mellan för- och
grundskola, motion (2016:35)
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-261/2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har skickat motion (2016:38) av Anna König
Jerlemyr och Cecilia Brinck (båda M) om insatser för att underlätta
övergången mellan för- och grundskola till socialnämnden för
yttrande. I motionen föreslås att berörda nämnder ska införa
screening av läs- och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska
diagnoser hos elever som lämnar förskolan. Detta för att underlätta
övergången mellan förskola och grundskola. Förvaltningen
framhåller att motionärerna lyfter en angelägen fråga, men att det
idag inte finns någon publicerad forskning som visar att en generell
neuropsykiatrisk utredning av samtliga förskolebarn skulle vara ett
effektivt sätt att identifiera barn med behov av stöd. Om en sådan
modell skulle införas är det angeläget att även närmare utreda
integritetsfrågan och hur de fall ska hanteras där vårdnadshavare
inte samtycker till en sådan utredning. När det gäller läs- och
skrivsvårigheter kan det finnas svårigheter i att kunna mäta detta
redan innan barnet har börjat skolan. Det är också viktigt att ta
hänsyn till att barn mognar olika tidigt.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18
augusti 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Socialnämnden
Protokoll
2016-09-20
Sida 17 (47)

§8
Våld mot äldre kvinnor, motion (2016:51)
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-290/2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) lämnar
följande ersättaryttrande:
Om vi hade haft yrkanderätt hade vi yrkat på att bifalla motionen.
I förvaltningens svar på motionen om våld mot äldre kvinnor
hänvisar de till mål som finns i Program mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck för Stockholms stad. I
programförslaget finns enligt förvaltningen flera delmål avseende
kompetens om våldsutsatthet och konsekvenser av detta, samt att
personal ska våga fråga om våldsutsatthet.
Förvaltningen ser inte behovet av en särskild handlingsplan för våld
mot äldre kvinnor, eftersom ålder och äldre också lyfts i
programmet som en faktor som kan innebära en särskild utsatthet
för
våld
i
nära
relationer.
Våldet mot kvinnorna är ofta upprepat våld och av de äldre
våldsutsatta är det nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt
våld. Samhällets syn på äldre människor är förmodligen en
bidragande orsak till att problemet länge varit osynligt i den
offentliga debatten. I många sammanhang betraktas äldre som en
homogen grupp, där den utmärkande egenskapen är just åldern. I
stället för att ses som män och kvinnor blir personerna sin ålder, så
kallad ålderism. Detta riskerar bland annat att leda till att sexuella
övergrepp osynliggörs.
Problematiken för äldre kvinnor är annorlunda och svårare än för
våld mot äldre i allmänhet, eftersom äldre kvinnor i regel har
mycket svårt att tala om det som inträffat på grund av skuld och
skam. Förutfattade meningar och generaliseringar om äldre kan
försvåra för de utsatta kvinnorna att få adekvat hjälp. Därför anser
vi att det behövs en särskild handlingsplan för våld mot äldre
kvinnor.
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Ärendet
Motionen från Kristdemokraterna (KD) belyser våld mot äldre,
framförallt kvinnor, och att detta osynliggörs i samhällsdebatten.
Enligt motionen är insatserna vid våldsutsatthet för denna grupp
otillräckliga och ibland obefintliga. Utifrån detta föreslås att
äldreförvaltningen ska få i uppdrag från kommunfullmäktige att ta
fram en handlingsplan för att höja kompetensen och insikten om
våldsutsatthet hos äldre personer, inom hela äldreomsorgen
inklusive privata utförare.
Förvaltningen instämmer i vikten av kompetens om denna
problematik och att kompetensen behöver öka. Förvaltningen ser
dock inte behovet av att äldreförvaltningen tar fram en
handlingsplan, då de omfattas av de mål som finns i förslaget till
nytt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck för Stockholms stad. I programförslaget finns flera delmål
avseende kompetens om våldsutsatthet och konsekvenser av detta,
samt att personal ska våga fråga om våldsutsatthet. Att vara äldre
lyfts också i programmet som en faktor som kan innebära en
särskild utsatthet för våld i nära relationer.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5
juli 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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§9
Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-378/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Kommunerna i Stockholm län (KSL) har tagit fram ett förslag på en
modell för samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå.
Förslaget omfattar
1. En avsiktsförklaring som tar fram en gemensam
rekommendation och fastställer formen för samverkan.
2. Mall för lokala samverkansavtal
3. Forum för erfarenhetsutbyte där KSL kallar till möte 1g/år
4. Gemensam uppföljning med hjälp av enkäter som KSL och
Centrum för Klinisk utbildning (CKU) administrerar
Förvaltningen föreslår att avsiktsförklaringen revideras så att den
även tydligt omfattar kommunal hälso- och sjukvård inom
funktionshindersområdet inklusive socialpsykiatri och att mallen för
de lokala samverkansavtalen justeras och görs gällande för
kommun- och stadsövergripande verksamheter.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19
augusti 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Socialnämnden
Protokoll
2016-09-20
Sida 20 (47)

§ 10
Att göra Stockholms stad till pilotkommun för införandet av
treterminssystem, motion (2016:38)
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-260/2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
Reservation
Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) reserverar sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag som redovisas
nedan.
Ersättaryttrande
Ersättaren Sofia Modigh (KD) hänvisar till Moderaternas förslag till
beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen har skickat motion (2016:38) av Anna König
Jerlemyr och Cecilia Brinck (båda M) om att göra Stockholm stad
till pilotkommun för införandet av ett treterminssystem till socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
ska besluta att hemställa hos regeringen att Stockholms stad ska bli
en pilotkommun för införandet av ett treterminssystem.
Förvaltningen framför att om organisationsförändringar ska
genomföras i skolan bör konsekvenserna ingående utredas innan.
Om ett nytt system införs endast i Stockholms stad är det till
exempel viktigt att klarlägga hur kompatibelt ett treterminssystem
skulle vara i förhållande till resten av landet, vad det innebär för
elever som flyttar och när eleverna sedan ska söka vidare till högre
utbildningar. Det behöver även ses över vilka resurser som krävs för
att göra en sådan förändring, exempelvis i kostnader för ökad
lärartid när antalet skoldagar ökar.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18
augusti 2016.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag. Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) föreslår att
nämnden beslutar följande:
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1.
2.

Att tillstyrka motionen.
Att därutöver anföra

Stockholms skolor har, likt många andra kommuner i Sverige,
sjunkande skolresultat. Även i internationella jämförelser tappar
svenska elever i förhållande till många andra länder. Samtidigt så
har
svenska
barn
och
ungdomar
betydligt
färre
undervisningstimmar än de allra flesta länder vilket sannolik är en
stor förklaring till de försämrade resultaten, inte minst i en
internationell jämförelse. Politiken bör därför se till att utöka
undervisningstiden för eleverna som ett sätt att stärka
kunskapsresultaten och att övergå till ett treterminssystem är ett bra
sätt att öka undervisningstiden och samtidigt införa ett
terminssystem som mer motsvarar den verklighet som vi lever i
idag.
Förutom att undervisningstiden behöver utökas för att stärka
kunskaperna så är det nuvarande terminssystemet grundat i en tid
när verkligheten såg annorlunda ut och är anpassat efter
bondesamhället. Idag innebär 10 veckors sommarlov ett stort pussel
för många barnfamiljer då de allra flesta föräldrar endast har fem
veckors semester. Det är viktigt att ha en terminsindelning som är
mer modern och som möter familjers verklighet.
Enligt forskning så gynnar treterminssystem i första hand elever
med socioekonomiskt svaga elever. Socioekonomiskt starka elever
har ofta föräldrar som uppmuntrar läsning och fortsatt lärande även
under loven medan barntill socioekonomiskt svaga föräldrar, ofta
med bristande utbildningsbakgrund, inte har samma stöd som de
behöver hemifrån. Därmed blir skolan en viktig faktor för att
kompensera för detta, och i det fallet gynnas socioekonomiskt svaga
elever av kortare lov och mer undervisningstid. Idag råder det stora
skillnader mellan skolorna i Stockholms stad och där skolor i
socioekonomiskt svaga skolor generellt har sämre resultat än skolor
i socioekonomiskt starka områden, att införa treterminssystem i
Stockholms skolor borde således bli ett viktigt verktyg i minska
skillnaderna.
Att införa ett treterminssystem är en stor förändring och det är
därför bra om det genomförs som ett mindre pilotprojekt till att
börja med. Givet Stockholms utmaningar och de stora skillnaderna
mellan skolor så är Stockholms stad en bra kommun att genomföra
ett pilotförsök för treterminssystem och motionen bör därför
tillstyrkas.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 11
Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och
utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. (SOU
2016:42)
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-400/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till
Kommunstyrelsen, som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation
Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) reserverar sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag som redovisas
nedan.
Reservation
Ledamoten Frida Johansson Metso (L) och tjänstgörande ersättaren
Inga-Lill Persson (L) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån
för sitt eget förslag som redovisas nedan.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) hänvisar till
Moderaternas förslag till beslut.
Ärendet
I utredningen ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell
tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.
(SOU 2016:42)” föreslås en skärpt lagstiftning avseende köp av
sexuella handlingar av barn. Uppdraget har varit att undersöka om
det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt
straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och köp av sexuell
handling av barn. I utredningen föreslås bland annat att:
- brottet köp av sexuell tjänst ska gradindelas
- ”köp av sexuell handling av barn” bör benämnas
”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” och
straffet bör skärpas
- oaktsamhetskrav införs för gärningsmän beträffande
brottsoffers ålder
Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag till
ändringar i lagstiftningen och finner också att det ligger i linje med
förslaget om att göra barnkonventionen till svensk lag.
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18
augusti 2016.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag. Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) föreslår att
nämnden beslutar följande:
1. Förvaltningens förslag till beslut avslås
2. Som svar på remissen från kommunstyrelsen anförs följande
Vi delar förvaltningens uppfattning att en skärpning av
lagstiftningen avseende köp av sexuella handlingar av barn är bra
och innebär en tydlig markering mot köp av sexuella handlingar av
barn. Även i de fall där barnet inte löper omedelbar risk att dras in i
organiserad prostitution så ger denna ändring en signal om att det
alltid är ett grovt brott att köpa sexuella handlingar av barn.
I dag är köp av sexuell tjänst ett brott mot svensk lag även när det
begås utanför svenskt territorium, det krävs dock att den aktuella
gärningen är kriminaliserad både i Sverige och i det andra landet,
det vill säga att det finns ett krav på dubbel straffbarhet om
personen ska kunna bli dömd i Sverige. Vissa allvarligt brott kan
dock undantas från kravet på dubbelstraffning.
Utredningen som ligger till grund förslaget om skärpt lagstiftningen
poängterar dock att ett sådant undantag inte bör gälla köp av
sexuella tjänster, då det idag inte finns en internationell samsyn
beträffande kriminalisering av sexuella tjänster. Det finns redan
undantag från dubbel bestraffning, dock har dessa brott gemensamt
att de begåtts mot personer under 18 år.
Vi anser att den linje utredningen lagt sig på, d.v.s. att dubbel
straffbarhet inte ska införas när det gäller den här typen av brott, är
klok och väl avvägt. Ett införande av dubbel straffbarhet blir
symbolpolitik som inte löser några problem i grunden då det i dag
inte finns en internationell samsyn när det gäller köp av sexuella
tjänster.
Ledamoten Frida Johansson Metso (L) och tjänstgörande ersättaren
Inga-Lill Persson (L) föreslår att nämnden beslutar följande:
Att som svar på remissen anföra följande:
Liberalerna
försvarar
principerna
i
den
svenska
sexköpslagstiftningen om att köp av en sexuell handling av en
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annan person är ett utnyttjande av den personen och en grov
kränkning av dennes människovärde. Utnyttjandet och kränkningen
är än större när den utnyttjade personen är ett barn. Arbetet mot
sexköp måste intensifieras. Samarbetet över gränserna måste ökas.
Följderna måste bli mer kännbara.
Förvaltningen tar utan egentligt resonemang ställning för att utvidga
undantaget från principen om dubbel straffbarhet till köp av sexuell
handling från vuxna. Frågan faller utanför stadens egentliga
intressesfär och väcker ett antal såväl principiella som praktiska
problem.
Principen om dubbel straffbarhet är ett uttryck för det ömsesidiga
erkännande av varandras suveränitet som bör föreligga
demokratiska nationer emellan. Den bör åsidosättas endast i mycket
speciella fall. Som utredningen konstaterar föreligger det idag inte
en samsyn bland Europas demokratier kring huruvida köp av
sexuell handling av vuxen bör vara ett brott. Detta talar för att
Sverige idag inte ensidigt bör avskaffa kravet på dubbel straffbarhet
för köp av sexuell handling av vuxen – hur allvarligt brottet än är.
Ett avskaffande av kravet på dubbel straffbarhet riskerar också att
bli tandlöst eftersom få fall torde kunna lagföras – polis och
domstolar i andra länder kommer inte att vara behjälpliga med att
utreda gärningar som inte är olagliga. En låg uppklarningsprocent
riskerar snarast att förstärka bilden av att denna form av brottslighet
inte tas på särskilt stort allvar.
Arbetet mot sexköp utomlands måste istället bedrivas genom
opinionsbildning för att gradvis förändra attityder på EU-nivå och
inom andra EU-länder, samt genom ökat samarbete för att stoppa
ligor som ägnar sig åt människohandel för sexuella ändamål.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 12
Stockholms
stads
utträde
ur
organisationen ECAD
Svar på remiss från kommunstyrelsen

den

internationella

Dnr 1.7.1-404/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Särskilt uttalande
Ledamoten Frida Johansson Metso m.fl. (L) lämnar följande
särskilda uttalande:
Spridningen av droger är en gränsöverskridande fråga som måste
tas på största allvar. Vi liberaler ser det som naturligt att Europas
städer försöker hitta forum för att samarbeta på detta område.
Vi är förvånade över och kritiska till att den rödgrönrosa
majoriteten föreslår att Stockholms stad lämnar samarbetet i ECAD
utan att ha uttömt alternativa handlingsvägar. Det riskerar i
praktiken att bli en sänkning av ambitionsnivån i Stockholms arbete
mot droger.
Samtidigt måste självklart allt arbete bedrivas med respekt för att
skattemedel ska användas effektivt. Staden har genom åren åtagit
sig ett stort ekonomiskt ansvar för ECAD.
Vi menar därför att stadsledningskontoret bör utreda alternativ till
ett utträde. Ett alternativ skulle kunna vara att staden säger upp
avtalet om kanslistöd men kvarstår som medlem. Det riskerar dock
att innebära att staden fortfarande står för vissa kostnader, utan att
få den fördel som socialförvaltningen pekar på, nämligen att ha
ECAD:s direktör placerad i stadens lokaler.
Det är möjligt att stadens finansiering av ECAD:s verksamhet,
utöver basavgiften som följer av ett medlemskap, hellre borde ta
formen av projektmedel som ECAD får söka. I så fall skulle den
nära kopplingen mellan ECAD och staden kunna fortsätta samtidigt
som det blir tydligare exakt vad staden får ut av finansieringen.
Utvärderingarna av sådana projekt kan också ge ett bättre
beslutsunderlag för stadens framtida relation med ECAD.
Ersättaryttrande
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Ersättaren Sofia Modigh (KD) hänvisar till Liberalernas särskilda
uttalande.
Ärendet
Stadsledningskontoret har genomfört en översyn av stadens
medlemskap i organisationen European Cities Action Network for
Drug Free Societies (ECAD). ECAD är ett nätverk för europeiska
städer inom områdena drogprevention och narkotikapolitik.
Stadsledningskontoret har gjort bedömningen att staden bör begära
utträde ur organisationen samt avsluta avtal om övrigt understöd till
organisationen.
Förvaltningen instämmer i resonemanget kring att staden ska
överväga sitt medlemskap och sina samarbeten, i förhållande till
nyttan. Förvaltningen anser att staden behöver ha ett internationellt
samarbete i frågor om narkotikapolitik och förebyggande arbete.
Förvaltningen menar dock att kommunstyrelsen och dess
representanter bäst avgör vilka forum staden använder för sitt
internationella politiska arbete.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12
augusti 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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§ 13
Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-368/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Reservation
Ledamoten Frida Johansson Metso (L) och tjänstgörande ersättaren
Inga-Lill Persson (L) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån
för sitt eget förslag som redovisas nedan.
Ärendet
Kommunstyrelsen har i budget 2016 fått i uppdrag att i samverkan
med AB Stokab, miljö- och hälsoskyddsnämnden och
trafiknämnden ta fram en strategi för Stockholm som smart och
uppkopplad stad och ”sakernas internet” (Internet of Things).
I ärendet föreslås en strategi som syftar till att stimulera, vägleda
och samordna insatser för att genom digitalisering bidra till målet
om Stockholm som världens smartaste stad.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget till strategi för
Stockholm som smart och uppkopplad stad. Förvaltningen ser stor
potential att genom digitalisering och nya smarta lösningar kunna
förenkla och förbättra tjänster inom det sociala området.
Förvaltningen har flera pågående projekt inom området.
Förvaltningen välkomnar att kommunstyrelsen kommer att
genomföra en översyn av samtliga styrdokument inom it-området.
Ett sammanhållet digitaliseringsprogram kommer att skapa
förutsättningar för en tydligare styrning av it-utvecklingen i staden.
Förvaltningen ser även positivt på att mer konkreta strategiska
digitaliseringsplaner ska tas fram för varje verksamhetsområde.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30
augusti 2016.
Förslag till beslut
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Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag. Ledamoten Frida Johansson Metso (L) och tjänstgörande
ersättaren Inga-Lill Persson föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Att därutöver anföra följande.
Liberalerna har länge drivit frågan om ett uppkopplat och smart
Stockholm. 2010 genomfördes Chydeniusinitiativet med syfte att
Stockholm skulle bli världsledande vad det gällde öppenhet i de
offentliga arkiven, inte minst digitalt. Stockholm bör nu gå vidare
med att öka tillgängligheten och transparensen hos stadens
förvaltningar. Beslut och information ska enkelt bli tillgängliga för
medborgarna, genom öppna arkiv, smarta e-tjänster och snabb
service. Den digitala informationsförsörjningen är mycket viktig ur
ett demokratiskt perspektiv. Men digitaliseringen rymmer så mycket
mer än så.
Därför är det bra att Stockholms stad satsar på att använda nutida
och framtida digitala möjligheter för att göra livet ett enklare och
bättre för invånare, företagare och besökare. Lika viktigt är det att
digitaliseringen också får genomslag inom stadens verksamheter.
Stadens förvaltningar och bolag måste bli bättre på att använda de
möjligheter digitaliseringen ger och bidra till en smartare välfärd.
Medborgarna måste få större tillgång till och kontroll över den
information som berör dem, samtidigt som förvaltningarnas
förmåga att använda datamängder på aggregerad nivå, med respekt
för den personliga integriteten, måste uppmärksammas. Tillgången
till information kan leda till en verklig revolution inom
valfrihetsområdet, men då måste staden se till att den information
som brukarna får är relevant, korrekt och lättöverskådlig.
Möjligheterna att med hjälp av digital teknik anpassa allt från
undervisning till äldreomsorg utifrån den enskildes förutsättningar
och behov är närmast oändliga. Det kräver dock moderna regelverk
som skyddar individens integritet och centrala kvalitetskrav utan att
hämma nya metoder. Som Sveriges största kommun och en av
Europas storstäder måste Stockholm spela en avgörande roll i
påverkansarbetet för ändamålsenliga regelverk på nationell och
europeisk nivå.
Staden måste utnyttja den kraft som ligger i Stockholmsregionens
högskolor genom att till exempel erbjuda möjligheter att testa nya
metoder i form av examensarbeten. Medarbetarnas möjligheter att
testa och implementera nya idéer i verksamheten måste stärkas. Inte
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minst i upphandling måste medarbetarnas synpunkter, perspektiv
och arbetssätt tas tillvara. Staden måste hela tiden upprätthålla en
ledande kompetens på upphandlingsområdet för att med ett effektivt
användande av skattemedel få flexibla lösningar som fungerar för
anställda och medborgare och som kan anpassas och utvecklas över
tid.
Stockholm ska vara en smart stad och ligga i framkant av det
digitala innovationsarbetet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 14
Strategi och riktlinjer för hantering
kommunkoncernen Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen

av

fordon

för

Dnr 1.7.1-390/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-02 (Dnr 129-1408/2015)
att ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att i samråd med
stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB utarbeta ett
förslag till en långsiktig strategi för hantering av fordon för
kommunkoncernen Stockholms stad. Utifrån detta beslut är
förslaget till fordonsstrategi och riktlinjer framtagna.
Socialförvaltningen välkomnar att staden får en långsiktig
gemensam strategi för hantering av fordon och ställer sig positiv till
den föreslagna strategin och riktlinjerna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24
augusti 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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§ 15
Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-329/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Reservation
Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) och ledamoten Frida
Johansson Metso m.fl. (L) reserverar sig mot nämnden beslut till
förmån för sitt eget förslag som redovisas nedan.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) hänvisar till
Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt i samband med budget 2015 att
Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2040 och att
utsläppen ska minska till högst 2,3 ton koldioxidekvivalenter
(CO2e) per invånare år 2020. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att
tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en
strategi för att nå klimatmålen 2,3 ton CO2e år 2020 samt en
färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm år 2040. Dessa två
uppdrag presenteras gemensamt i kommunstyrelsens förslag till
strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till stadsledningskontorets
förslag till strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.
Förvaltningen ser det som centralt att strategin identifierar både
direkta och mer långsiktiga åtgärder och strategier samt tydliggör
ansvar för genomförande och uppföljning inom staden.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24
augusti 2016.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag. Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) och ledamoten
Frida Johansson Metso m.fl. (L) föreslår att nämnden beslutar
följande:
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1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. att därutöver anföra följande:
Stockholms stad ska vara ledande i det globala arbetet med att
förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet. Det är i täta
och urbana städer som det finns goda förutsättningar till hållbara
energisystem och transporter. Den strategi för ett fossilbränslefritt
Stockholm 2040 som nu presenteras utgör en viktig grund för
stadens långsiktiga färdriktning för att nå en fossilbränslefri stad
2040. Målåret kan tyckas avlägset men med tanke på det arbete som
krävs från många politiska nivåer och näringsliv är det ett arbete
som brådskar.
Det är positivt att Kommunstyrelsen åläggs ett tydligt ansvar för att
i olika delar påverka de nationella regelverken, inte minst gällande
energi- och transportfrågor. De utredningsuppdrag som strategin
inbegriper i syfte att ändra långsiktiga spelregler i svensk och
europeisk lagstiftning måste mötas upp med kraftfulla och skickliga
påtryckningar på rätt politiska nivåer. Tyvärr har vi inte sett prov på
att den rödgrönrosa majoriteten varit förmögen att påverka
partivännerna i regeringen gällande till exempel möjligheten till
lokal dubbdäcksavgift och andra styrmedel på trafikområdet.
Några viktiga och konkreta exempel på där Kommunstyrelsen bör
jobba är att utvidga verktyget med miljözoner i staden.
Miljömålsberedningen har föreslagit i sitt delbetänkande (SOU
2016:47) att trafikförordningen bör ändras så att kommuner ges
möjlighet att införa miljözon för lätta fordon. Vi vill även poängtera
vikten att ge fler möjligheter att delegera beslutsrätt till
kommunerna vad gäller införande av lokala styrmedel på
trafikområdet. Ett annat exempel där det krävs krafttag från
nationell nivå är den politiska prioriteringen att Sverige år 2030 ska
ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. En
ambition som regeringen behöver förtydliga och peka ut vägen för.
Målet om fossilbränslefrihet innebär störst utmaningar inom
transportsektorn och där är behovet av insatser i närtid som mest
omfattande. Förutom det självklara att stadens egen fordonsflotta
ska ligga i framkant bör staden sätta upp tydliga och hårda krav vid
upphandling av transporttjänster. Vi efterlyser tydligare mål kring
detta, både för stadens eget klimatarbete men även för att ge
marknaden tillit till att politiken är pådrivande. Gällande till
exempel biogasmarknaden är det oroväckande att det finns tecken
på att företagen inte litar på att politiken är tillräckligt modig genom
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att sätta upp tuffa miljömål som främjar företag som vågar satsa på
miljön.
Vi instämmer i att en minskad personbilstrafik kommer att krävas
för en transporteffektiv samhällsutveckling. Åtgärder som
Miljömålsberedningen (SOU 2016:47) bedömer kunna bidra till
störst minskningar av biltrafiken är hållbar stadsplanering genom
förtätning, ökad funktionsblandad bebyggelse och förbättrad gång-,
cykel-, och kollektivtrafik. Detta kommer att ställa hårda krav på att
staden och regionen vågar utföra samhällsplanering och system med
inriktning att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik framför
biltrafik. En ökande befolkning ger möjlighet att förtäta staden så
att fler får närmare till vardagsnära service, kollektivtrafik och
trygga gång- och cykelstråk. För detta krävs en smart och hållbar
markanvändning. För att kunna bygga tillräckligt många bostäder
kommer det inte att vara möjligt att tillgodose alla intressen och
önskemål kopplat till överklagandeprocesser där förtätning i alltför
hög utträckning kan stoppas av särintressen. Vi menar att det ligger
ett tungt allmänintresse i att staden kan byggas tät och miljövänlig.
Orosmoln inom transportsektorn är att både flyg och sjöfart står för
en växande andel av de globala utsläppen. Prognoser pekar på att
utsläppen förväntas öka kraftigt till 2050 om inga åtgärder vidtas.
Därför bör utsläpp från internationellt flyg och sjöfart omfattas av
internationella överenskommelser.
En utmaning gällande energianvändningen är att hantera
energikraven i nybyggnationen. Det är viktigt att Stockholm kan
ligga i framkant gällande hållbart byggande. I detta sammanhang
vill vi betona vikten av att lagstiftningen om att förbjuda så kallade
kommunala särkrav ses över. Enligt stadens miljöförvaltning har
lagstiftningen inte fått någon rättslig betydelse. Detta är naturligtvis
glädjande av många skäl, dels att Stockholms stad även
fortsättningsvis kan gå före i energisnålt byggande, dels att
marknaden verkar vara ointresserad av att vänta in lågt satta
nationella krav. En orosfaktor är dock att lagstiftningen skapat
förvirring bland såväl byggherrar som stadsplanerare.
Ett sorgebarn i stadens klimatarbete är Fortums kolkraftverk i
Värtan. Både före och efter valet 2014 gav Miljöpartiet i staden
självsäkra löften om att stänga kolkraftvärmeverket i Värtan senast
2020. Vi noterar nu att detta löfte blivit till en ambition och att en
plan för avveckling ska redovisas senast 2017. Samtidigt kan vi i
samma strategidokument läsa att ”KVV6 planeras av Fortum Värme
vara avvecklat till senast 2030”. Vad som egentligen gäller blir

Socialnämnden
Protokoll
2016-09-20
Sida 35 (47)

oklart, något som tyvärr påverkar trovärdigheten i strategin i en
mycket negativ riktning.
Vi stödjer målet om ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040 men
inser samtidigt att faktorer som staden inte råder över kommer att
göra det svårt. Vi anser dock att målet är ett viktigt incitament för
att lägga i ytterligare en växel i klimatarbetet. Vi kan inte nog
betona vikten av att staden intensifierar samarbete med externa
aktörer. Klimatpakten, stadens samverkan med näringslivet,
behöver utvecklas och ges högsta politiska prioritet.
Alla förvaltningar inom Stockholm stad har ett ansvar att se över sin
del av arbete. Det hade varit smakfullt om den rödgrönrosa
majoriteten visat på exempel på vad socialförvaltningen kan bidra
med i arbetet att göra Stockholm fossilbränslefritt.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§16
Tertialrapport 2 för socialnämnden

Dnr 1.3.1-812/2015
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31
augusti 2016 med helårsprognos och delårsbokslut.
2. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillägg
med 4,3 mnkr för ökade kostnader avseende LSS-kollo.
3. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillägg
med 13,2 mnkr för ökade kostnader avseende mottagande av
nyanlända flyktingar.
4. Socialnämnden beslutar om avveckling av tillfälligt
asylboende för ensamkommande flyktingbarn i Farsta.
5. Socialnämnden godkänner prisjustering vid Giovannis akutoch korttidsboende.
6. Socialnämnden beviljar HSO Stockholms stad 700 tkr, DHR
Stockholmsavdelningen 150 tkr och SRF Stockholm 150 tkr
för intressepolitiskt arbete.
7. Socialnämnden överlämnar ärendet kring ersättningsnivåer i
valfrihetssystemet
för
insatsen korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år enligt LSS till kommunstyrelsen för
vidare beslut i kommunfullmäktige.
8. Paragrafen justeras omedelbart.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) och ledamoten Frida
Johansson Metso m.fl. (L) lämnar följande särskilda uttalande:
Socialnämnden redovisar i tertialrapporten 2016 en ekonomi i
balans. Vi är samtidigt oroliga för den politiska prioritering som
sker i nämndens arbete och dess konsekvenser.
När Stockholms stad möter ett allt större antal ensamkommande
barn och unga är det viktigt att socialnämndens arbete och
mottagande ses över och effektiviseras för att kunna möta
utmaningar på bästa möjliga sätt för både de unga och för stadens
medarbetare.
Socialnämnden måste tillsammans med berörda nämnder och
stadsdelar samt övriga instanser utveckla rutiner för att säkra
mottagande, trygghet, skolgång och boende för gruppen. Det är
därför bekymmersamt att regeringen har lämnat förslag på nytt
ersättningssystem för finansiering av kommunernas kostnader för
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mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Enligt det nya
ersättningssystemet sänks ersättningen till en nivå som inte
motsvarar de faktiska kostnaderna för mottagandet av
ensamkommande i kombination med en alldeles för kort
implementeringstid resulterade detta i omfattande konsekvenser för
kommunerna. Stockholm kommer att tvingas till att omförhandla
eller avsluta avtal med familjehem och HVB-hem och nya platser
måste skapas. Att genomföra en sådan omställning på den korta tid
som anges är fullkomligt orimligt. Vi förväntar oss majoriteten
tydligt markerar mot regeringen vilka förödande konskevenser det
blir mot såväl Stockholm som de ensamkommande barnen.
I takt med att antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat ser vi
också ett behov av nya boenden samtidigt har bristen på familjehem
blivit allt större. Till följd av detta har arbetsbördan för
socialtjänsten det gångna året varit omfattande och i flera fall har
man
tvingats
till
nödlösningar
när
det
gäller
familjehemsplaceringar. Vi saknar konkreta åtgärder från den
rödgrönrosa majoriteten för att komma tillrätta med problematiken.
Det är stadens ansvar att tillhandahålla boende och stöd för de
ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Stockholm
och det är av största vikt att vi ser till att det ansvaret följs. Hur den
rödgrönrosa majoriteten ämnar säkerställa ett tryggt mottagande och
uppföljning av familjehemmen är ännu oklart.
Stockholmenkäten som presenterades nyligen visar en positiv trend
beträffande ungas alkohol- och tobaksbruk. Däremot ökar den
psykiska ohälsan bland unga kvinnor med nästan 10 procent sedan
2010.
Alldeles för många unga i Stockholm mår psykiskt dåligt.
Samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och landstinget måste
fördjupas för att tillhandahålla tidiga insatser och bryta utvecklingen
mot ökande psykisk ohälsa. Här kan exempelvis elevhälsan spela en
viktig roll, därför är viktigt att utöka tillgängligheten och se till att
det även finns hjälp att få via nätet.
Det är positivt att sjukfrånvaron bland stadens medarbetare minskar,
dessvärre utgör den största delen av långtidssjukfrånvaro och
nämnden uppnår inte heller årsmålet om 5,5 procent. Det är också
beklagligt att den rödgrönrosa majoriteten har justerat upp målet för
sjukfrånvaro som tidigare var 4,4 procent. Det är viktigt att stadens
anställda har en god arbetsmiljö och kan känna sig trygga på sin
arbetsplats.
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Vi ser positivt på det faktum att EU-teamet har ett nära samarbete
med polisen kring sov- och boplatserna runtom i staden. Dock
efterlyser vi fortfarande konkreta åtgärder från den rödgrönrosa
majoriteten kring hantering av boplatserna. Det är viktigt att
Stockholms stad tar ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen och
finna en lösning på denna utmaning som kombinerar hänsyn för
socialt utsatta människor med berättigade krav ordning i det
offentliga rummet. Lagen ska gälla lika för alla, men det är viktigt
att alla avhysningar sker på ett humant och respektfullt sätt, där stor
hänsyn tar till den enskilda individen.
Det är tydligt att Stockholm står inför en helt nya utmaning än
tidigare, det krävs därför krafttag, konkreta åtgärder och
effektivisering för att kunna möta dagens utmaningar på bästa
möjliga sätt.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) hänvisar till
Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande.
Ärendet
Förvaltningen har sammanställt tertialrapport för socialnämnden
andra tertialen 2016.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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§ 17
Barn till föräldrar i missbruk
Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

Dnr 3.4.1-63/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner socialtjänstinspektörernas rapport
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till berörda
stadsdelsnämnder
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Andréa Ström m.fl. (M) och ledamoten Frida
Johansson Metso m.fl. (L) lämnar följande särskilda uttalande:
Barn till föräldrar i missbruk behöver ofta samhällets stöd.
Inspektörernas bedömning är att socialtjänsten är bättre på att
uppmärksamma barnens skyddsbehov än det långsiktiga behovet av
stöd, och att stödinsatser riktade direkt till barnet förekommer i
lägre grad. Detta strider mot intentionerna i lagstiftningen där barns
rätt till stöd är lika stark som rätten till skydd. Vi är oroade över att
bristande stöd också kan leda till att behovet av akuta
skyddsinsatser ökar.
I synnerhet med tanke på att missbruk ofta är ett långvarigt eller
återkommande problem måste socialtjänsten göra mer för att
uppmärksamma barnens långsiktiga stödbehov även utanför ett akut
skyddsstadium. Att leva med en förälder i missbruk är något som
ofta präglar en stor del av berörda barns uppväxt.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) hänvisar till
Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande.
Ärendet
I rapporten redovisas resultatet från socialtjänstinspektörernas
kvalitetsgranskning av handläggningen gällande barn till föräldrar i
missbruk vid sex stadsdelsförvaltningar. Av granskningen framkommer att barn uppmärksammas i missbruksvården i högre grad
än vid tidigare granskningar och att en stor andel av barnen är
föremål för utredning och insats inom barn- och ungdomsvården.
De utvecklingsområden som identifierats rör framför allt barns
delaktighet och att ett familjeorienterat arbetssätt bör utökas till att
omfatta merparten av ärenden som rör barn till föräldrar i missbruk.
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18
augusti 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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§ 18
Hyresstöd till Fryshuset Husby
Ansökan från Stiftelsen Fryshuset

Dnr 8.1.1-326/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnen beslutar att bevilja Stiftelsen Fryshuset
300 000 kr i projektbidrag avseende bidrag till hyra för
verksamheten i Husby för resterande månader 2016.
Ärendet
Fryshuset i Husby är stiftelsen Fryshusets satsning i norra
Stockholm. Verksamheten i Husby syftar till att få unga att förflytta
sig till ett positivt sammanhang där de känner tillhörighet och
möjlighet att påverka sina liv. För att möjliggöra fysiska och sociala
aktiviteter samt tillgängliggöra idrottandet i Husby behöver
utemiljön utvecklas i anslutning till lokalen på Lofoten 4 i Husby.
I samband med etableringen av verksamheten i Husby ansöker
stiftelsen Fryshuset hos socialnämnden om 300 000 kr som ett
bidrag till hyran.
I kommunstyrelsens ärende, dnr: 111-47/2016, avstämning av mål
och budget 2016, som behandlades vid sammanträdet den
17 februari 2016 beslutades om att tilldela socialnämnden en ökad
driftbudget om 300 000 kr, bidrag till hyra, till Fryshuset under
2016.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar 300 000 kr till
stiftelsen Fryshuset. Medlen är avsedda för hyra till verksamheten i
Husby under resterande månader 2016.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1
juli 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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§ 19
Komplettering till socialnämndens delegationsförteckning

Dnr 1.2.2-531/2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner komplettering till
delegationsförteckningen.
Ärendet
Socialnämnden
söker
varje
år
om
statsbidrag
från
Folkhälsomyndigheten (FHM) för insatser mot hiv/STI-infektioner.
Sista ansökningsdag är 1 oktober och ansökan ska vara egenhändigt
underskriven av behörig firmatecknare, 11 § förordning om
statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot
hivinfektioner (SFS 2013:666). I blanketten från FHM framgår att
handling som styrker att kravet är uppfyllt ska bifogas ansökan. Det
kan till exempel vara utdrag från delegationsordningen.
Socialnämndens delegationsförteckning behöver senast i september
kompletteras så att förvaltningschefen är behörig att underteckna
ansökan om statsbidrag för insatser mot hiv/STI-infektioner.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7
september 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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§ 20
Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga –
Älvsjö boende

Dnr 1.6.1-430/2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde den 18 april 2016
en anmäld inspektion på Älvsjö boende. Tillsynen var
huvudsakligen inriktad på att granska om barnen får en trygg och
säker vård.
IVO bedömer att verksamheten uppfyller kraven på trygghet och
säkerhet i boendet. IVO avslutar ärendet.

Socialnämnden
Protokoll
2016-09-20
Sida 44 (47)

§ 21

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.
Protokoll från socialnämndens sammanträde 23 augusti 2016,
justerat 26 juni 2016.
Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 6 september 2016,
justerat 7 september 2016.
Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor sammanträde
15 september 2016, justerat 16 september 2016.
Protokoll från individutskottets sammanträden 27 maj 2016, justerat
3 juni 2016, 3 juni 2016, justerat 17 juni 2016, 23 juni 2016, justerat
8 juli 2016, 15 juli 2016, justerat 29 juli 2016, 26 augusti 2016,
justerat 9 september 2016 samt 2 september 2016, justerat 16
september 2016.
Inkomna handlingar till Socialnämnden 9 augusti 2016.
Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 14 september
2016 justerat 20 september 2016.
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§ 22
Övriga frågor

Frida Johansson Metso och Inga-Lill Persson (båda L) överlämnar
en skriftlig fråga, daterad 20 september 2016, till ordföranden Åsa
Lindhagen.
Inga övriga frågor tas upp.
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§ 23
Gemensam ramavtalsupphandling av enstaka platser för
vuxna inom socialpsykiatri på tillståndspliktigt boende enligt
socialtjänstlagen - förfrågningsunderlag

Dnr 2.11.2-394/2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att delta i den gemensamma
ramavtalsupphandlingen av enstaka platser för vuxna inom
socialpsykiatri på tillståndspliktigt boende enligt
socialtjänstlagen.
2. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget till
upphandlingen.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut och teckna ramavtal med godkända
utförare.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för
nämndens räkning besluta om:
- förlängning av ramavtal samt uppsägning av ramavtal
- partsbyte samt underteckna avtal om partsbyte
- mindre justeringar av ramavtal.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Staden har behov av enstaka platser på tillståndspliktigt boende för
vuxna i socialpsykiatrin som ett komplement till stadens egna
boenden. Upphandlingen görs på uppdrag av stadsdelsnämnderna
och socialnämnden enligt lag om offentlig upphandling (LOU).
Uppdraget omfattar boende med individuellt utformat omvårdnad
och stöd. Den enskilde ska under vistelsen ges en ordnad vardag
med en meningsfull fritid. Målet med vistelsen är att den ska
innebära en förberedelse till permanent boende. För att matcha
målgruppens behov av individuellt anpassat stöd i den dagliga
livsföringen har upphandlingen delats in i tre kategorier.
Förvaltningen föreslår att det föreslagna förfrågningsunderlaget
godkänns.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26
augusti 2016.
Beslutsordning
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Sammanträdet avslutas kl. 18:20.
Vid protokollet
Sigrún Andersdóttir

