Socialnämnden

Protokoll
2019-04-16

Protokoll fört vid socialnämndens
sammanträde tisdag den 16 april 2019
Tid:

Kl. 17:00- 17:25
Plats:

Konferensrum Storfors, Storforsplan 36 i Farsta

Justering 2019-04-16 (omedelbara justeringar)
§§ 5,6,7,10,11,21,22

Jan Jönsson (L)
Ordförande
§§ 11,21,22

Mariana Moreira Duarte (MP)
Ledamot
§§ 5,6,7

Alexandra Mattsson
Åkerström (V)
Vice ordförande

Socialnämnden

Protokoll
2019-04-16

Protokoll fört vid socialnämndens
sammanträde tisdag den 16 april 2019
Tid:

Kl. 17:00- 17:25
Plats:

Konferensrum Storfors, Storforsplan 36 i Farsta

Justering 2019-04-24
§§ 1-4, 8-9, 12-20

Jan Jönsson (L)
Ordförande
§§ 9- 22

Mariana Moreira Duarte (MP)
Ledamot
§§ 1-8

Alexandra Mattsson
Åkerström (V)
Vice ordförande
(ordf §§1-8)

Socialnämnden

Protokoll
2019-04-16

Ledamöter

Jan Jönsson (L), ordförande från § 9
Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordf, ordf §§ 1-8
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Arvid Vikman (S)
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Dan Guillou (MP)
Mohamed Nuur Bashir Abdi (S)
Lena Josefsson (S)
Björn Häll Kellerman (V)
Mads Lundgaard (SD)
Anna Rantala Bonnier (Fi)

Tjänstgörande ersättare

Greta Eulau (M)
Anne-Lie Elfvén (L) §§ 1-8

Tjänstemän

Lena Lundström Stoltz, förvaltningschef
Jenny Swärd, avdelningschef §§ 1-20
Veronica Wolgast, avdelningschef §§ 1-20
Mona Thorén, enhetschef §§ 1-20
David Ekstrand, borgarrådssekreterare socialroteln
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§1
Godkännande av dagordning

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

Ordföranden Jan Jönsson och vice ordföranden Alexandra Mattsson
Åkerström (ordförande §§ 1-8) samt ledamoten Mariana Moreira
Duarte utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade
att justering sker onsdag den 24 april. Jan Jönsson justerar §§ 9-22,
Mariana Moreira Duarte §§ 1-8.
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§3
Förvaltningen informerar

Förvaltningschef Lena Lundström Stoltz informerade om;
Utbildningsvecka vid enheten Framtid Stockholm.
Socialborgarrådet och förvaltningschefen Lena Lundström Stoltz
hade tillfälle att få delta vid en del av utbildningen som handlade
om BSFT Brief Strategic Family Therapy en evidensbaserad
strukturerad och strategisk familjebehandling för familjer och
ungdomar där det finns oro för droger, alkohol eller där det finns ett
utåtagerande eller antisocialt beteende.
Vidare informerade förvaltningschefen om att stadens
hedersbelöning för socialförvaltningens del äger rum den 16 maj.
Socialförvaltningen har hållit workshops i ämnet våldsbejakande
extremism, utbildning riktat till socialsekreterare som i sitt arbete
kommer i kontakt med de som är, har varit eller riskerar att bli
involverade i våldsbejakande extremism (VBE).

Nämnden tackade för informationen.
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§4
Nämndens frågor till förvaltningen

Inget för dagen
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§5
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-45/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar till kommunstyrelsen på remiss om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Socialtjänsternas verksamheter har tillsammans med Sveriges
kommuner och landsting (SKL) under flera år arbetat med att utveckla
en evidensbaserad praktik. Med hjälp av bland annat statliga satsningar
har kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar inom individoch familjeområdet och funktionshinderområdet samt en nationell
samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem kunnat ta form. I och med att de statliga
satsningarna har avslutats eller minskats har SKL gått ut med en
rekommendation till samtliga kommuner om gemensam finansiering
för att kunna fortsätta det påbörjade arbetet. För Stockholms stads del
skulle finansieringen innebära cirka 1,7 mkr för åren 2020 till 2023.
Förvaltningen anser att staden bör godkänna rekommendationen om
gemensam finansiering och föreslår att nämnden hänvisar till detta
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 26 februari 2019
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut
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§6
Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i
Stockholms län
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-139/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar till kommunstyrelsen på remiss om
överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat en
rekommendation från Storsthlm om ett förslag till
överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan
kommunerna i länet och Region Stockholm. Målgruppen för
överenskommelsen är personer som avlider inom Stockholms läns
kommuners särskilda boende och dagverksamheter enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och boenden med särskild service och
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) där kommunen är sjukvårdshuvudman.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnader,
administrativa rutiner och ansvarsfördelning gällande transport av
avlidna samt bårhusförvaring mellan kommunerna och Region
Stockholm. Förvaltningen anser att överenskommelsen behövs för
att tydliggöra rutiner och ansvarsfördelning och det är bra med en
enhetlig hantering över hela länet. Förvaltningen rekommenderar att
överenskommelsen antas och att socialnämnden hänvisar till
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 22 mars 2019.

Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§7
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:37)

Dnr 1.7.1-140/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remiss till kommunstyrelsen på remiss om Ökat
skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:37)
2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat Ökat skydd mot hedersrelaterat
brottslighet (SOU 2018:69) till socialnämnden för yttrande
Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att uppdra åt en särskild
utredare att undersöka om det finns behov av åtgärder för att
säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och
brott med hedersmotiv. I utredningen har det bland annat ingått att
utvärdera tillämpningen av straffbestämmelserna om
äktenskapstvång, att analysera möjligheterna att föra statistik över
hedersrelaterade brott samt undersöka hur samverkan mellan olika
berörda myndigheter fungerar. Förvaltningen anser att det är en
gedigen utredning och ställer sig positiv till de förslag som lämnas.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 25 mars 2019
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Vi välkomnar regeringens utredning för att stärka skyddet mot
barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.
Utredningen har utvärderat tillämpningen av straffbestämmelserna
om äktenskapstvång, analyserat möjligheterna att föra statistik över
hedersrelaterade brott samt undersökt hur samverkan mellan olika
berörda myndigheter fungerar.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ delar
förvaltningens uppfattning om att utredningens förslag är bra och
nödvändiga för att ge ökat skydd åt de som utsätts för
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hedersrelaterad brottslighet både genom straffskärpning samt ökat
stöd till såväl kommunala som civila aktörer som möter utsatta.
Vi välkomnar förslag om straffbestämmelsen om barnäktenskap.
Barnäktenskap är skadligt för flickors liv, hälsa och utveckling och
FN har som ett av sina utvecklingsmål att barnäktenskap ska
stoppas. Riskerna med barnäktenskap är många. Barnen (ofta
framförallt flickor) förnekas sin barndom, får sin utbildning av
bruten, har sämre hälsa och risken för våld och övergrepp ökar.
Föräldrar är ansvariga för att skydda sina barn och därför blir brott
med föräldrar som förövare ofta särskilt komplicerade, men också
än viktigare att ha ett tydligt barnperspektiv. Förutom
straffbestämmelse kring att straffbelägga den som ansvarar för att
barnäktenskap ingås menar vi att man bör se över möjligheten att
straffbelägga även förberedelser för barnäktenskap såsom
exempelvis förlovning där syftet är att äktenskap ska ingås innan
barnet hunnit bli myndig.
Det är också mycket positivt att utredningen tar fast på behovet av
samverkan och kompetensutveckling inom alla berörda
myndigheter.
Den rödgrönrosa majoriteten påbörjade under den förra
mandatperioden ett stort arbete med att motverka hedersrelaterat
våld och förtryck i Stockholm. Bland annat avsattes medel för
kompetenshöjande insatser för skolans personal och ett
stadsövergripande program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck togs fram. Vi delar förvaltningens
uppfattning att detta ska fortsätta och utvecklas så att fler som
tillhör målgruppen kan upptäckas och få rätt skydd, stöd och hjälp.”
Ersättaryttrande
Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V), (S).
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§8
Underlag för budget 2020 med inriktning 2021-och 2022

Dnr 1.3.1-44/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens underlag till
budget 2020 med inriktning 2021 och 2022.
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen
Ärendet

Förvaltningen har i ärendet redovisat förslag till fortsatt arbete
utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål för Möjligheternas
Stockholm.


En moderns storstad med möjligheter och valfrihet för alla



En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Socialtjänsten kommer under perioden att stå inför en rad olika
utmaningar och förvaltningen ska vara ledande och drivande i
utvecklings- och innovationsarbetet inom staden gällande
socialtjänstfrågor. Förvaltningen har en samordnande och stödjande
funktion gentemot stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen har
också ett övergripande ansvar att samordna arbetet med strategisk
utveckling inom förvaltningens ansvarsområden. Förvaltningens
samarbete med akademin utvecklas, vilket möjliggörs genom ett
aktivt och nära samarbete med alla berörda. Socialförvaltningen ska
också aktivt samarbeta med andra kommuner inom regionen, med
storstäderna Göteborg och Malmö samt inom Norden.
Förvaltningen föreslår att
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 26 mars 2019.
Beslutsordning

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

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson m.fl.(V), ledamoten Karin
Gustafsson m.fl.(S) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Ledamoten Linnéa Vinge yrkade bifall till eget förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström. m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Förvaltningen har gjort en gedigen genomgång av kommande års
behov inför budget 2020 och inriktning framåt.
Barnkonventionen blir svensk lag 2020 vilket ställer krav på
socialtjänstens arbetssätt där inte minst barns delaktighet betonas.
Här har den förra majoriteten bidragit till att stärka barns rätt på
olika sätt och det finns ett pågående arbete kring
barnkonsekvensanalyser som inte fanns tidigare och
barnrättsamordnare i varje stadsdel. Arbetet behöver fortsätta och
socialtjänsten behöver hitta bra arbetssätt i led med den nya
lagstiftningen.
Arbetet med STIS i ytterstaden har gett goda resultat och stämmer
väl överens med hur vi kan arbeta förebyggande och ge alla barn
samma möjligheter till ett gott liv. Vi hoppas att finansieringsfrågan
löses efter 2020 då sociala investeringsfondens medel upphör.
Barn som behöver stöd från olika delar av samhället har rätt att få
det oavsett vilken myndighet som är ansvarig och bristande
samverkan ska ej drabba de barnen som behöver stöd. Här har SIPsamordnarna i stadsdelarna haft ett viktigt arbete och deras roll bör
nu permanenteras vilket kräver ekonomiska resurser. Detsamma
gäller barn som förhörts vid Barnahus där organisationsfrågan ej är
löst men där stadsdel eller socialförvaltning bör få uppdrag att säkra
barnens skydd, något som också kräver ekonomiska resurser.
Om ändringar i lagen sker kring mottagandet av ensamkommande
kommer det innebära stora förändringar för staden då statens
kostnader ej täcker behoven. Många ensamkommande fyller också
20 år under året och nya boendeformer behöver komma till och
finansieras i kommande budget. Läget är akut redan idag då många
saknar boendealternativ som matchar behoven och likställigheten i
staden behöver förbättras.
Om socialförvaltningen blir fortsatt ansvariga för tillsynen efter den
nya Tobakslagen kräver detta utökade resurser för att öka antalet
medarbetare.
Gällande funktionsnedsättning är framtiden oviss huruvida LSSutredningens förslag kommer gå igenom eller ej då detta i sådant
fall kommer innebära stora förändringar för kommunerna, inte
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minst Stockholm. Efterfrågan på korttids och kollo för unga
kommer öka och LSS-hälsan kommer behövs utökas. Arbetet med
boendeplanen för LSS och SoL-bostäder behöver komma igång och
intensifieras och en träfflokal för unga med demenssjukdom
behöver öppnas för att möta behovet i staden.
Socialpsykiatrins målgrupp berörs mycket av de kommande
ändringarna i LUS där detta troligen kan innebära ökade kostnader
på kommunerna då man snabbt ska sätta in insatser efter
heldygnsvård. Arbetet med Peer support har varit framgångsrikt i
staden och här behöver man klargöra huruvida dessa på sikt kan
anställas direkt av staden eller om socialförvaltningen t.ex. ska ges
resurser för att fortsätta den satsning förra majoriteten genomförde.
Arbetet mot hemlöshet behöver fortsätta framåt och här behövs
finansiering för de satsningar som gjorts för äldre i hemlöshet
framöver och med anledning av den nya lagen kring
andrahandsuthyrning bedöms antalet hushåll som söker hjälp för
boende öka inom socialtjänsten. Det kommer också behövas fler
genomgångsbostäder för nyanlända, för ensamkommande och
barnfamiljer varav SHIS behöver få tillräckligt med resurser för att
täcka behovet.
Även arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och
förtryck behöver fortsätta och stärkas. Utifrån de högre krav som,
vid en lagändring, kan komma att ställas på ideell jourverksamhet
som bedriver skyddat boende anser vi att nämnden aktivt måste
stötta dessa organisationer att klara en omställning istället för att
lägga ned sin verksamhet. Många kvinno- och tjejjourer besitter hög
kompetens inom området och är ett viktigt komplement till stadens
egna skyddade boenden.
Sammanfattningsvis finns stora kommande förändringar de närmsta
åren som berör socialtjänstens olika verksamhetsområden. Vi
hoppas därför att den nya majoriteten tar in detta när man planerar
för budgeten inte bara på socialnämndens område. För att lösa
socialtjänstens utmaningar kommer inte minst hyresrätter med
överkomliga hyror behövas och satsningar göras på förebyggande
arbete i stadsdelarna- något vi saknar nu. Inom socialförvaltningen
kommer dessutom 67 miljoner behövas kommande år för att täcka
ökade löne och hyreskostnader och utöver detta påpekar
förvaltningen att en del satsningar som gjorts tidigare majoritet
behöver finansiering för att kunna fortsätta.”
Reservation

Ledamoten Linnéa Vinge (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
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”1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna har i kommunfullmäktige lämnat in en
reservationsbudget som även avser Socialnämnden. Vi vill därför
yrka avslag till beslutsärendet med hänvisning till de riktlinjer vi
tagit fram i vår reservationsbudget. ”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§9
Månadsrapport mars 2019

Dnr 1.3.1.-290/2019
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapport för mars 2019

Ärendet

Prognosen baseras på utfallet per den 31 mars samt utifrån dialog
med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.
Nämnden redovisar totalt en prognos som är i balans med budget.
De flesta enheter har en ekonomi i balans. Det råder i dagsläget
osäkerhet gällande kostnader för nyanlända, lokalkostnadsutvecklingen under året samt ökade IT-kostnader till följd av
förseningar i samband med införande av ny gemensam IT-service i
staden. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 15 februari 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 10
Reviderade riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Dnr 1.2.2-125/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer för bidrag
till ideella föreningar.
2. Socialnämnden delegerar till ansvarig enhetschef på
förvaltningen att besluta om justeringar i riktlinjerna som
avser förtydliganden av innehållet.
3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Socialnämnden har i uppdrag att fördela bidrag till ideella
föreningar, för att komplettera socialtjänstens egna och upphandlade
verksamheter. Förvaltningens utredningar av bidragsansökningarna
följer de riktlinjer som nämnden beslutar om. I samband med det
senaste årets utredningar av föreningars ansökningar har det visat
sig att nuvarande riktlinjer behöver förtydligas på en del punkter.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer i
syfte att förtydliga hanteringen för föreningarna och ta med uppdrag
som framgår av nämndens budget.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 15 februari 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställde först fråga om återremiss av ärendet och fann
att nämnden beslutat avgöra ärendet idag därefter fråga om bifall
eller avslag till förvaltningens förslag till beslut och fann att
nämnden beslutat enligt förvaltningen förslag
Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S) yrkade bifall till
förvaltningens förslag.
Ledamoten Linnéa Vinge (SD) yrkade återremiss med hänvisning
till eget förslag till beslut.
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Reservation

Ledamoten Linnéa Vinge (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för yrkande om återremiss med hänvisning till det egna
förslaget;
”1. Att ”Reviderade riktlinjer för bidrag till ideella föreningar”
återremitteras
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Vi instämmer i stort i de riktlinjer som framförs av förvaltningen och
anser det vara av stor vikt att föreningar för att få erhålla kommunala
bidrag skall präglas av demokrati samt ta avstånd från alla former av
våldsbejakande uttryck och åsikter. Men vi finner det problematiskt att
förvaltningen ska kunna hålla inne, stoppa eller återkräva bidrag i fall
där företrädare för föreningen eller person som föreningen på något
sätt samverkar med uttrycker åsikter i strid med ”demokrati,
jämställdhet, mångfald eller alla människors lika värde” eftersom en
sådan bedömning är svårtolkad och lättmissbrukad.
Mot bakgrund av detta anser vi att ärendet bör återremitteras så vi får
tydlighet i vad som gäller.”
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§ 11
Idéburet offentligt partnerskap - om samverkan för utsatta
EU-medborgare i Stockholms stad
Samverkan mellan socialförvaltningen och fyra ideella
organisationer

Dnr 1.7.1-43/2019
Socialnämndens beslut

1.
2.

3.

4.

5.

Socialnämnden beslutar att godkänna partnerskap med
Convictus organisationsnummer 802012-1581,
Frälsningsarmén organisationsnummer 802006-1688,
Ny Gemenskap organisationsnummer 802006-1019,
Stockholms stadsmission organisationsnummer 8020031954.
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna
avtal om ett idéburet offentligt partnerskap med de fyra
ideella organisationerna om verksamhet för utsatta EUmedborgare.
Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om
eventuella förändringar av åtaganden inom partnerskapet,
under förutsättning att partnerskapets mål, syfte eller
värdegrund inte förändras.
Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om
eventuell förlängning av partnerskapet i enlighet med avtalet
som inte innebär större förändringar av innehållet i
partnerskapet.
Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform
avseende en viss verksamhet som ingås mellan en eller flera
idéburna organisationer och den offentliga sektorn.
I samband med att antalet utsatta EU-medborgare som vistas
tillfälligt i Stockholm ökade i början av 2010-talet har staden och
idéburen sektor kontinuerligt utökat sina insatser gentemot
målgruppen. I takt med att insatserna utökats har behovet av att
samordna olika aktörers insatser uppmärksammats.
Förvaltningen föreslår i ärendet ett idéburet offentligt partnerskap
för insatser till utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i
Stockholm för perioden 1 maj 2019 till och med 30 april 2020.
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I partnerskapet ingår följande aktörer från idéburen sektor:
Convictus, Frälsningsarmén, Ny Gemenskap och Stockholms
stadsmission. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
partnerskap med förslagna aktörer.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 24 mars 2019.
Beslutsordning

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

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), ledamoten Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis
(KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S), yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V), yrkade
bifall till eget förslag till beslut.
Ledamoten Linnéa Vinge (SD) yrkade bifall till eget förslag till
beslut att avslå förvaltningens förslag till beslut.
Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V), reserverade sig mot beslutet till förmån för det
egna förslaget;
” 1 Delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
2 Därutöver anföra följande
Det är bra att den nya majoriteten väljer att fortsätta verksamheterna
för utsatta EU-medborgare i Stockholm stad inom ramen för det
idéburna offentliga partnerskapet. Genom samverkan med
frivilligsektorn ges utsatta människor möjlighet till värme, vila,
samhällsvägledning, länkning osv i form av dag och
nattverksamheter. Vi tror det är bra att avsätta 20 platser för kvinnor
i särskild verksamhet och för längre tid än 5 dagar vilket föreslås i
ärendet. Vi anser dock att man bör ta bort karenstiden samt skriva in
rätten att ta med sina saker vid övernattning i avtalet då detta varit
ett problem tidigare.
Vi hade gärna gått vidare med arbetet kring utsatta EU-medborgare
i staden genom att se över möjligheten att inrätta
uppställningsplatser och liknande då detta skulle minska olovliga
boplatser i naturen och ge utsatta människor möjlighet till en trygg
plats under tiden de befinner sig i Stockholm. Vi ställer oss också
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frågande till varför inte föreningen HEM finns med inom ramen för
IOP då de gör en stor insats för målgruppen dagligen i staden och
har idag ingen finansiering från staden alls. Vi vill därför att staden
inleder ett samarbete med föreningen för att undersöka möjligheten
för dem att få något sätt, t ex via att bedriva dagverksamhet, kan
ingå inom ramen för stadens IOP.
Reservation

Ledamoten Linnéa Vinge (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
”1 Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Stockholms stad bär inget ansvar för andra länders eller andra
kommuners invånare, utan endast för de som är folkbokförda i
Stockholms stad. Sverigedemokraterna anser att vi ska ta ansvar för
kommunens hemlösa innan vi kan hjälpa personer som inte är
hemmahörande i Stockholms kommun.
Därför vill Sverigedemokraterna yrka avslag på förvaltningens förslag
till beslut med hänvisning till att pengarna bör komma kommunens
invånare till gagn först.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde in förslag till beslut
och reservation från (V).
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§ 12
Fördelning av statsbidrag för att motverka hemlöshet

Dnr 13.1.2-109/2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner fördelning av statsbidrag för att
motverka akut hemlöshet enligt nedanstående;
Fördelning av statsbidrag för att
motverka akut hemlöshet
Antal
Andel Fördelning
Nämnd
hemlösa hemlösa
kronor
Enheten för hemlösa,
Socialförvaltningen
Rinkeby-Kista

384

17,4%

1 173 050

144

6,5%

439 894

Spånga-Tensta

135

6,1%

412 400

Hässelby-Vällingby

164

7,4%

500 990

Bromma

119

5,4%

363 523

Kungsholmen

15

0,7%

45 822

Norrmalm

40

1,8%

122 193

Östermalm

52

2,4%

158 851

Södermalm

223

10,1%

681 224

Enskede-Årsta-Vantör

260

11,8%

794 253

Skarpnäck

167

7,6%

510 155

Farsta

161

7,3%

491 826

Älvsjö

27

1,2%

82 480

118
198

5,3%
9,0%

360 469

2207

100%

6 741 983

Hägersten-Liljeholmen
Skärholmen

Totalt

604 854

Ärendet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela
statsbidrag för att motverka hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden. Medlen kan bland annat användas till aktiviteter
för att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män.
Medlen kan också användas till aktiviteter för att förebygga akut
hemlöshet. Stockholms stad tillhör en av de kommuner som har
möjlighet att rekvirera statsbidraget. För stadens del innebär det
totalt 6 741 983 kronor under 2019. Förvaltningen föreslår att
socialnämnden godkänner fördelning av statsbidraget till samtliga
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stadsdelsnämnder och enheten för hemlösa (inklusive
uppsökarenheten) utifrån andelen hemlösa som redovisades i
Kartläggning av hemlösa personer i Stockholms stad 26 september
2018.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 21 mars 2019.
Beslutsordning

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

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

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V), ledamöterna Karin Gustafsson, Arvid
Vikman, Lotten Hammar alla (S) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
”att avslå förvaltningens förslag till fördelning av statsbidrag
Statsbidrag för att motverka akut hemlöshet fördelas till
socialförvaltningen
Därutöver anförs följande
Vi välkomnar att Stockholm får rekvirera statliga bidrag för att
motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
Istället för att bidragen fördelas till samtliga stadsdelarna föreslår vi
att hela bidraget går till socialförvaltningen. Stadsdelarnas möjlighet
att utveckla befintligt arbete enlighet med bidragens intentioner blir
begränsade när medlen är små. Risken är stor att effekterna som
önskas uteblir. Om socialförvaltningen tilldelas hela bidraget kan
användas för att stärka och utöka insatser för att motverka
hemlöshet.
Att människor bor i osäkra boendeförhållanden eller riskerar att
hamna utan bostad är framför allt en bostadspolitisk fråga.
Stockholm har i första hand ett entry-problem, inte ett exit-problem.
Alliansen genomförde en historisk utförsäljning av 26 000
hyresrätter, framförallt äldre lägenheter med lägre hyra, mellan
2006-2014. Ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter som
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gjordes då har lett till att alltfler har fått det svårare att komma in på
bostadsmarknaden.
Under den gångna mandatperioden stoppade vi ombildningarna av
hyresrätter och intensifierade arbetet med att minska hemlösheten
genom att bygga fler hyresrätter och sänka trösklarna för att få fast
bostad. Stora satsningar gjordes för att nå personer som är på väg in
i eller redan befinner sig långvarig hemlöshet. 30 miljoner kronor
avsattes för att stärka rådgivning kring budget- och skuldfrågor, för
att bedriva ett uppsökande arbete genom boendeteamen och stödja
individer till ett självständigt boende och arbete för att förhindra
vräkning och hemlöshet. Familjer med osäker boendesituation och
äldre i hemlöshet uppmärksammades särskilt. Insatsen Bostad först
permanentades och bostadsbolagen fick en tydligare roll i att skapa
förutsättningar för såväl akutboenden som varaktiga lösningar som
innebär att människor kan ta sig ur hemlöshet.
Vi ser med oro på att den borgerliga majoriteten har beslutat att
ännu en gång ombilda hyresrätter med lägre hyror. Konsekvenserna
av den förda politiken är att bostadsbristen fördjupas, segregationen
ökar och stockholmare får svårt att få ett fast boende. Den är politik
som vi motsätter oss.”
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§ 13
Inriktning av FoU-medel för lokala utvecklingsprojekt och
studieresor år 2020 samt redovisning av forsknings och lokala
utvecklingsprojekt 2018

Dnr 3.2.2-109/2019
Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden godkänner redovisning av forsknings- och
lokala utvecklingsprojekt år 2018.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning av FoUmedel för lokala utvecklingsprojekt och studieresor 2020.
3. Ärendet delges samtliga stadsdelsnämnder och
kommunstyrelsen.

Ärendet

Tre forskningsprojekt har lämnat sina slutrapporter under 2018 och
nio lokala utvecklingsprojekt har erhållit medel för forskning och
utveckling. I ärendet och i bilagan redovisas resultaten av projekten.
Syftet med FoU-arbetet är att stödja utvecklingen av en
evidensbaserad praktik inom Stockholms socialtjänst.
Utgångspunkten är professionell kunskap som ska samlas
systematiskt tillsammans med kunskap från brukare och invånare
samt kunskap från forskning. Förslag till inriktning avseende medel
för forskning och utveckling inför år 2020 är att underlätta ett mer
sammanhållet stöd till den enskilde, innovation och jämställdhet.
Grundtanken är att projekten som erhåller medel ska ha ett
strategiskt värde för staden som helhet. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner 2018 års redovisning och inriktning för 2020.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 15 mars 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut
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§ 14
Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för
socialsekreterare och biståndshandläggare i Stockholms stad

Dnr 3.1.1-12/2018

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten över arbetet med
Stockholms stads handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare
åren 2015 till 2018.
2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbeta med
handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för
socialsekreterare och biståndshandläggare och återkomma
till nämnden med en uppdaterad Handlingsplan för åren
2019-2022.
3. Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och
stadsdelsnämnderna för kännedom
Ärendet

I Stockholms stads budget för 2015 fick kommunstyrelsen i
uppdrag att i samråd med socialnämnden ta fram en
stadsövergripande handlingsplan för förbättrad arbetssituation för
socialsekreterare och biståndshandläggare. Ytterst är syftet med
Stockholms stads handlingsplan att staden ska kunna erbjuda en
socialtjänst och äldreomsorg av god kvalité. För att kunna göra det
behöver anställda inom socialtjänsten och äldreomsorgen ha goda
förutsättningar att kunna utöva sitt arbete i enlighet med
professionellt kunnande och med lagstiftningens intentioner. Siffror
för den övergripande personalrörligheten visar att den har minskat
för både socialsekreterare och biståndshandläggare sedan 2016. I
likhet med den minskade personalrörligheten har också stadens
behov av socionomkonsulter minskat kraftigt under motsvarande
period. Den följeforskare som har varit knuten till arbetet menar att
det är tydligt att det utvecklingsarbete som har pågått i närmare fyra
år verkar ha gett positiva resultat. Förvaltningen föreslår att
socialnämnden godkänner rapporten.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 24 mars 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut
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Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Den rödgrönrosa majoriteten tog initiativ till framtagandet av
handlingsplanen för att förbättra socialsekreterares och
biståndshandläggares arbetssituation under förra mandatperioden.
Detta gjordes utifrån att fackföreningarna såväl som olika nätverk i
flera års tid försökt få politiken att agera utifrån försämrade
arbetsvillkor för socialarbetare i landet och i Stockholm. Det slogs
fast att socialtjänsten ska erbjuda socialtjänst och äldreomsorg av
god kvalité i Stockholm vilket är avhängigt en bra arbetssituation
för de anställda.
Handlingsplanen har lyft 13 punkter som särskilt viktiga att arbeta
med för att förbättra arbetssituationen för de anställda vilket är
tydligt redovisade i rapporten tillsammans med den följeforskning
som gjorts. Handlingsplanen har genomförts med en central
styrgrupp och med lokala på varje stadsdel inkl. socialförvaltningen.
Personalrörlighet och nöjdhet med
arbetssituationen/arbetsbelastning har regelbundet följts upp.
Personalomsättningen inom socialtjänsten får stora konsekvenser
för den enskilda som söker stöd och för kvalitén inom
socialtjänsten. Det är därför glädjande att vi nu ser att omsättningen
har minskat sedan handlingsplanen kom till. Antalet konsulter inom
socialtjänsten har också minskat från 100 stycken 2016 till 34
stycken i november 2018. Detta är glädjande då konsultkostnaderna
var stora för stadsdelarna och inte bidrar till kontinuitet för den
enskilde som söker stöd. Socialförvaltningens förstärkningsteam har
också varit uppskattat och utökats under de senaste åren samt
introduktionsutbildningar och ledarskapsutbildningar.
Socialsekreterarna uppger nu att de är mer nöjda med sin
arbetsledning och de upplever sin arbetssituation som mindre
akutstyrd än tidigare.
Frågor som har kommit upp är också lön och IT då detta påverkar
hur nöjd man är med sin arbetssituation, dessa har inte ingått i
handlingsplanens arbete men här kan vi se att den förra majoriteten
ändå arbetade med detta genom löneökning i ytterstaden och för
erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare. Staden har också
ett pågående arbete med sociala systemet för IT. Att politiken ägnat
tid att ha dialogcaféer med de anställda och visat att frågan har
betydelse har visat sig extra uppskattat av stadens anställda inom
socialtjänsten och här hoppas vi att den nya majoriteten tar efter.
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Arbetet beskrivs kommit längst gällande introduktionsprogram,
antal medarbetare som är rimligt i förhållande till chefers och
medarbetares uppdrag samt administrativt stöd. Dessa områden är
också de som nämns som viktiga att arbeta vidare med. Jämställdhet
är en fråga som nu föreslås ingå i det fortsatta arbetet med
handlingsplanen. Brukardelaktighet är en fråga som bör få större
utrymme framöver då en del stadsdelar har kommit längre än andra.
Klart är i alla fall att handlingsplanen även har fått betydelse för
brukarna med ökat tillgänglighet och ett bättre bemötande.
Vi välkomnar att handlingsplanens arbete nu kommer fortsätta och
förlängas till 2022 då det är viktigt för att behålla våra kompetenta
medarbetare och leverera en socialtjänst av god kvalité. Vi hoppas
också att handlingsplanens slutsatser tas med som underlag till
kommande budget då en del av punkterna också kräver utökade
ekonomiska resurser såsom administrativt stöd och att antalet
medarbetare ska vara rimligt i förhållande till uppdrag. Vi har
tidigare också lyft vikten av att arbetet behöver fortsätta under lång
tid för att ge långsiktigt resultat, områden som behöver lyftas mer är
t ex biståndshandläggarnas situation och socialsekreterarna inom
ekonomiskt bistånd.”

Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalande från (V),(S).
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§ 15
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag 1993:387 om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
socialtjänstlagen (SoL)

Dnr 3.1.1-122/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering
av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL, kvartal 4 år 2018.
2. Socialnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och
socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande
beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Antalet ej verkställda beslut enligt LSS uppgick kvartal 4, 2018 till
124, vilket är en minskning med 7 beslut jämfört med kvartal 4,
2017. Närmare hälften av de ej verkställda besluten (58 stycken)
avser bostad med särskild service för vuxna. Det är en minskning
med 7 beslut för denna insats jämfört med kvartal 4, 2017.
Antalet ej verkställda beslut enligt SoL uppgick till 34. Det är en
minskning med 24 beslut jämfört med kvartal 4, 2017 och en
minskning med 14 beslut jämfört med kvartal 3, 2018. De
vanligaste formerna av bistånd som ej verkställts är permanent
bostad och kontaktfamilj.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 15 mars 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
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§ 16
Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott 2019

Dnr 3.1.1.-23/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
kännedom.
3. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna
för kännedom.

Ärendet

Stockholms stad har under många år haft ett aktivt arbete med att
utreda och förebygga felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.
Sedan 2008 har stadsdelsnämnderna i olika omfattning haft
särskilda utredare som har utrett misstankar om felaktiga
utbetalningar. I föreliggande rapport redovisas socialnämndens
arbete med att samordna och utveckla arbetet. I rapporten redovisas
även stadsdelsnämndernas arbete och stadsövergripande statistik för
året 2018. Av rapporten framgår att antalet ärenden som rör
felaktiga utbetalningar minskat i staden och att detta kan ha att göra
med att det förebyggande arbetet utvecklats, samt att kontrollstöd i
verksamhetssystemet har införts de senaste åren. Minskningen kan
även tänkas hänga samman med att det avsatts mindre resurser för
arbetet med felaktiga utbetalningar och att vissa stadsdelsnämnder
har saknat särskild utredare. Av rapporten framgår även att det finns
ett behov av att fortsätta utveckla och samordna stadens arbete med
felaktiga utbetalningar. Arbetet behöver inriktas på såväl utredning
som förbyggande arbete. Förvaltningen föreslår att nämnden
godkänner rapporten.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 27 mars 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
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Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Jan-Ole Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis (KD)
”Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott undergräver förtroendet
för, och tilliten till, välfärdssystemen. Det ser vi i den grönblå
majoriteten allvarligt på. Det är viktigt att korrekta utbetalningar
görs, och därför ser vi positivt på det arbete som bedrivits av
Stockholms stad sedan 2008 för att utreda och förebygga felaktiga
utbetalningar och bidragsbrott vid handläggningen av ekonomiskt
bistånd. Arbetet medför flera fördelar. Dels upprätthålls härigenom
legitimiteten i utbetalningarna, dels medför det positiva ekonomiska
effekter för stadsdelarna, vilket framkommer av
socialförvaltningens rapport.
Det som ger bäst resultat är att förebygga felaktiga utbetalningar.
Det är därför viktigt att arbetet fortsätter och att socialtjänsten
genomför förbättringsåtgärder som möjliggör att ingen felaktig
utbetalning behöver göras från första början. Eftersom oavsiktliga
fel kan vara orsak till felaktiga utbetalningar, är det viktigt att
socialtjänsten underlättar för sökande att göra rätt från början. Det
kan exempelvis handla om anpassad information för att nå klienter
med bristande språkkunskaper eller kunskaper i hur myndigheter
arbetar. Automatiserad handläggning och elektroniskt
informationsutbyte, som på ett effektivt sätt kan bidra till minskade
felaktiga utbetalningar, är andra exempel på potentiella
utvecklingsområden. Det är också viktigt att arbetet med
efterkontroller med Skatteverket fortsätter, då det visat sig vara ett
effektivt sätt att minska felaktiga utbetalningar. ”
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V)
”Socialtjänsten i Stockholm har sedan 2008 särskilda utredare som
utreder misstänkta felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd.
Rapporten för 2018 visar att antalet ärenden kring felaktiga
utbetalningar har minskat, så även beloppen som staden fått
tillbaka. Rapporten visar att beloppen staden får tillbaka är betydligt
lägre än kostnaden för stadens FUT-utredare. Att ärendena inom
FUT minskar kan också bero på att staden nu själva kan göra
kontroller gentemot andra myndighetssystem och mottagarna då
inte själva behöver redovisa inkomster och liknande, vilket kan vara
svårt om man t.ex. inte har svenska som modersmål.
Det som framkommer av rapporten är också att kontrollerna inom
ekonomiskt bistånd tar mycket tid i anspråk och skulle kunna
utföras av administrativ personal vilket är en utveckling som staden
bör ta inom ekonomiskt bistånd. Detta är också något som
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framkommit i arbetet med handlingsplanen för socialsekreterare och
biståndshandläggares arbetssituation.
Värt att notera är också att andelen biståndstagare i förhållande till
befolkningen i staden minskat under året till följd av konjunkturen
och stadens aktiva arbete med arbetsmarknadsinsatser. Stadens
jobbtorg och uppsökande arbetet som bedrivits mot unga och
kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden har varit framgångsrikt. Vi
anser att resurserna främst bör riktas mot detta snarare än att utreda
misstänkta felaktiga utbetalningar då detta snarare tangerar Polisens
ansvarsområde. ”

Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V).
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§ 17
Patientsäkerhetsberättelse 2018 för LSS-hälsan

Dnr 1.4.1-52/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner LSS-hälsans
patientsäkerhetsberättelse för 2018.
2. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

LSS-hälsan ger hälso- och sjukvårdsinsatser inom bostäder med
särskild service och i daglig verksamhet utifrån Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) Uppdraget omfattar
personkrets 1 och 2 och utförs inom Stockholms stad av LSShälsan. Uppdraget har erbjudits i kommunal regi sedan oktober
2015. Verksamheten har under de tre åren fokuserat på att trygga
patientsäkerheten genom att kartlägga och upprätta rutiner,
processer samt organisera verksamheten utifrån de behov som finns.
Under 2018 har LSS-hälsan särskilt fokuserat på att organisera och
strukturera resurser på enheten för att öka patientsäkerheten.
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att redovisa strategier, mål
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 15 mars 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
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§ 18
Patientsäkerhetsberättelse Gamlebo 2018

Dnr 1.4.1-118/2019
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för Gamlebo
för 2018

Ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § ska vårdgivaren
senast den första mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Gamlebo är ett särskilt boende för
hemlösa äldre med missbruksproblematik och eller psykiska besvär.
Eftersom Gamlebo utför hälso- och sjukvårdsinsatser lyder
verksamheten under Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
bestämmelserna om patientsäkerhetsberättelse skall tillämpas.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 15 mars 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
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§ 19
Anmälningsärenden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
A.
B.
C.
D.
E.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
Inkomna handlingar
Funktionshinderrådets protokoll 2019-04-11
Förvaltningsgruppens protokoll 2019-04-10
Organisations- och föreningsutskottets protokoll
2019-03-19
F. Beslut från IVO 2019-93-11, dnr 8.4.2-2958/2019-4, tillsyn
av HVB Eurenii Minne
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§ 20
Övriga frågor - skrivelse från (L) m.fl.

Socialnämndens beslut
En enig nämnd ställer sig bakom skrivelsen från (L) m.fl. och ger
förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till
nämnden.

Se över kravet på bordsservering vid friliggande uteserveringar

Ordföranden Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl.(M),
Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis (KD)
”Handläggning och tillsyn av serveringstillstånd ska ske i enlighet
med alkohollagen samt främja en ansvarsfull alkoholservering och
ett tryggt uteliv och bidra till att minska alkoholens
skadeverkningar, utan att sätta upp omotiverade hinder för nöjesliv
och seriösa krögare.
Det blir allt vanligare med friliggande uteserveringar som ligger i
nära, men inte omedelbar, anslutning till restaurangen ifråga. Ett
vanligt exempel är uteserveringar som ligger på en bilfri
sommargågata men som avskils från restaurangen genom en
trottoar.
Enligt gällande riktlinjer ska servering där ske via bordsservering.
Gästen kan alltså inte gå in på restaurangen, beställa och själv bära
dryckerna till den friliggande serveringen.
En tankegång bakom detta regelverk är att förhindra att alkohol förs
vidare till personer som inte befinner sig på utskänkningsområdet.
Detta ändamål är givetvis sunt men regelverket är oproportionerligt
strikt. Om syftet med regelverket går att uppnå på annat sätt bör
kravet på bordsservering gå att mildra.
Vi föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn
av riktlinjerna och att återkomma till nämnden med ett förslag som
kan föreläggas kommunfullmäktige med sikte på att förändringar
ska kunna träda i kraft till sommaren 2020. Inriktningen bör vara att
gäster själva bör kunna bära alkoholhaltiga drycker från
restaurangen till den friliggande uteserveringen förutsatt att
personalen kan ha tillräcklig uppsikt över gaturummet för att
förhindra att alkohol förtärs utanför utskänkningsområde eller förs
vidare till andra. Förvaltningen bör utreda vilka närmare krav som
bör ställas på uppsikt och på serveringsytornas och platsens
beskaffenhet för att sådant tillstånd ska kunna ges.
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Med anledning av det ovan anförda yrkar vi:
Att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av riktlinjerna för serveringstillstånd för att se över
möjligheterna att mildra kravet på bordsservering vid friliggande
uteserveringar, i enlighet med vad som ovan anförs.”
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§ 21
Upphandlingsdokument – LSS-kollo i Stockholms stad

Dnr 1.11.2-585/2019

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner upphandlingsdokument för
upphandling av LSS-kollo i Stockholms stad.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut, eventuellt avbryta upphandling och teckna
ramavtal med godkända leverantörer.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för
nämndens räkning besluta om:
- hävning samt uppsägning av ramavtal,
- partsbyte samt underteckna ramavtal om partsbyte,
- ändringar och tillägg till ramavtal som är förenliga med
upphandlingslagstiftningen samt
mindre justeringar av ramavtal.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen möjlighet till delegering
av åtgärderna i punkt 3.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

Upphandlingen avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet i
form av LSS-kollo för personer med högfungerande autism
(aspergers syndrom), lindrig till måttlig utvecklingsstörning och
autism eller autismliknande tillstånd enligt lag (1993:387) om stöd
och särskild service för vissa funktionshindrade, LSS.
LSS-kollo drivs både i egen regi och av upphandlade leverantörer
och riktar sig till enskilda från Stockholms stad och i mån av plats
från länets övriga kommuner. Upphandlingen sker som ett
komplement till Stockholms stads egna verksamheter.
LSS-kollo syftar till att ge avlastning för anhöriga samt rekreation,
social samvaro med andra och miljöombyte för deltagaren. Målet
med upphandlingen är att utifrån stadens behov upphandla
LSS-kollo av god kvalitet.
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Nuvarande avtal gäller till och med den 31 januari 2020 varför ny
upphandling behöver ske. För upphandlingen föreslås bifogat
upphandlingsdokument.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 13 mars 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut
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§ 22
Upphandlingsdokument – upphandling av hantverkstjänster i
socialförvaltningens lokaler

Dnr 1.11.2- 135/2019

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner upphandlingsdokumentet för
upphandling av hantverkstjänster i socialförvaltningens
lokaler.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut, vid behov avbryta upphandling och
teckna ramavtal med godkända leverantörer.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för
nämndens räkning besluta om:
- hävning samt uppsägning av ramavtal,
- partsbyte samt underteckna ramavtal om partsbyte,
- ändringar och tillägg till ramavtal som är förenliga med
upphandlingslagstiftningen samt
mindre justeringar av ramavtal.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen möjlighet till
delegering av åtgärderna i punkt 3.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialförvaltningens verksamheter hyr lokaler runt om i
Stockholms län. Hyresvärdarna genomför vissa hantverkstjänster
inom ramen för hyresavtalen och socialförvaltningen betalar detta i
vissa fall genom hyreshöjning. Som ett komplement till att
hyresvärden utför vissa hantverkstjänster upphandlas även externa
hantverkstjänster. Nuvarande ramavtal löper ut den 1 maj 2019
varför en ny upphandling behöver genomföras. Upphandling av
hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler genomfördes under
hösten 2018 men avbröts i januari 2019.Orsaken till avbrytandet var
att det saknades kvalificerade anbud inom områdena
byggnadsarbete, elarbete, VVS-arbeten, glasarbete, larmarbeten,
övervakningsutrustning, brandkonsult, persienner och markiser
samt saneringstjänster. Det bedömdes därför att ramavtalet inte
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skulle fylla sitt syfte. Upphandlingen avser totalentreprenader.
Avtal sluts med högst tre leverantörer som godkänts efter prövning
av upphandlingsdokumentets krav på leverantören respektive
tjänsten samt godkänts i utvärderingen. Socialförvaltningen föreslår
att nämnden godkänner upphandlingsdokumentet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 14 mars 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden
Protokoll
2019-04-16

Vid protokollet

Inga-Karin Mellberg
Nämndsekreterare

