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§1
Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende
§ 19.1 Ändring i socialnämndens delegationsordning med anledning
av ny lag om tobak och liknande produkter.
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§2
Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Jan Jönsson och vice ordföranden Alexandra Mattsson
Åkerström utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden
meddelade att justering sker tisdag den 25 juni 2019.

Socialnämnden

Protokoll
2019-06-18

§3
Förvaltningen informerar

Förvaltningschef Lena Lundström Stoltz informerade om;
Utdelning av Lagervallsstiftelsens stipendium 2019.
Socialborgarrådet Jan Jönsson delade ut en check med 50 000
kronor till den idéburna organisationen ProcessKedjan och
grundarna Richard Karlsson och Andreas Nygren för deras
engagemang och goda resultat för att få unga människor motiverade
till livsstilsförändring bort från kriminalitet och droger.
Den 25 maj träffades socialtjänstakademin på nytt och ett förslag
har utarbetats om hur arbetet ska bedrivas framöver.
Vid chefsforum den 14 juni deltog socialborgarrådet Jan Jönsson
och skolborgarrådet Lotta Edholm och pratade särskilt om
samverkansuppdrag mellan skola och socialtjänst i årets budget.
Slutligen tackade förvaltningschefen för ett gott samarbete med
nämnden och inbjöd till sommaravslutning med glass, jordgubbar
och Pommac.
Nämnden tackade för informationen.
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Nämndens frågor till förvaltningen
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§5
Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 7440-19)
beslut SON § 7 2019-03-19

Dnr 1.6.1-230/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr
7440-19
2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Förvaltningsrätten i Stockholm har fått in ett överklagande för
prövning och har förelagt socialnämnden i Stockholms stad att
inkomma med ett yttrande. Detta med anledning av
laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande beslut den
19 mars 2019 § 7 att godkänna en tilläggsöverenskommelse mellan
kommuner i Stockholms län och region Stockholm om Samverkan
kring personer med missbruk och eller beroende av spel om pengar.
I ett överklagande av beslutet har klaganden yrkat att beslutet ska
upphävas. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Förvaltningsrätten
med anledning av överklagandet.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 10 maj 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut
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§6
Översyn av styrdokument och utarbetande av
digitaliseringsprogram för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen 2018/2023

Dnr 1.7.1-165/2019
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remiss om översyn av styrdokument och utarbetande av
digitaliseringsprogram för Stockholms stad

Ärendet

Socialnämnden har blivit ombedd av kommunstyrelsen att yttra sig
om Digitaliseringsprogram Stockholms Stad 2018-2023.
Stadens digitaliseringsprogram berör i huvudsak fyra områden –
mål med stadens digitaliseringsarbete, framgångsfaktorer för digital
utveckling, styrning och samordning av stadens
digitaliseringsarbete, samt informationssäkerhet och
integritetsskydd. Förvaltningen finner digitaliseringsprogrammet
väl genomarbetat, med tydligt fokus på så väl övergripande faktorer
som detaljfrågor. Förvaltningen föreslår att socialnämnden hänvisar
till detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 15 maj 2019.

Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§7
Teckenspråkets juridiska status
Svar på remiss från kommunstyrelsen 2018/1520

Dnr 1.7.1-171/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen
2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt förslag till Policy för
sociala medier till socialnämnden m.fl. nämnder. Sociala medier är
en del av medielandskapet och genom de sociala medierna sker en
stor del av kommunikationen med medborgarna i staden, men även
med andra intressenter. Genom att antalet konton i sociala medier
har ökat stort har det blivit allt viktigare att dessa konton följer
gemensamma regler. Socialförvaltningen ställer sig positiv till
förslaget till den policy för sociala medier i Stockholms stad som
tagits fram. Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för
stadens närvaro i sociala medier. Policyn är viktig för att de sociala
medierna ska hålla en hög kvalitet, bland annat genom att ett tydligt
syfte med respektive konto finns, liksom att det finns en utsedd
ansvarig person. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
tjänsteutlåtandet som svar till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 15 april 2019
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§8
Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom
brottsofferområdet (DS 2019:7)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/719

Dnr 1.7.1.-229/2019

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remiss om ny modell för statsbidrag till vissa
ideella organisationer inom brottsofferområdet.
2. Nämnden anför därutöver:
”Det är angeläget att förändringar i statsstöden i praktiken inte leder
till att det blir svårare för kvinno- och tjejjourer att etablera eller
bedriva skyddat boende, vare sig under övergångsskeden eller när
förändringen väl är genomförd. Vi ser med oro på att ledtiderna är
korta mellan tänkt beslut, ikraftträdande och införande.
De ideella föreningarna inom detta område är ett mycket viktigt
komplement till det offentliga stödet för brottsoffer och därför vill
vi understryka att bidrag måste kunna ges till föreningarna för att
verksamheter ska kunna startas upp och ibland leva vidare.”

Ärendet

I remissen läggs förslag till en ny förordning om statsbidrag till
ideella organisationer inom områdena våld mot kvinnor, våld i nära
relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Skillnaden gentemot tidigare
reglering blir att flera olika bidrag hos Socialstyrelsen förs samman
samt att det blir tydligare att statsbidrag endast ska beviljas till
organisationerna i egenskap av röstbärare och givare av
kompletterande medborgarservice. Förvaltningen ställer sig
huvudsakligen positiv till de slutsatser och förslag som läggs fram i
remissen. Förvaltningen delar remissens slutsatser gällande
ansvarsförhållanden och vilka delar av kvinnojourernas verksamhet
som ska kunna finansieras eller delfinansieras genom bidrag.
Förvaltningen anser dock att det behöver förtydligas hur bidrag till
brottsofferjourer ska hanteras för att undvika dubbelfinansiering
eller att viss del av deras verksamhet blir ofinansierad.
Anledningen är att bedömningen om bidrag söks för samma
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verksamhet, enligt förslaget, ska avgöras från fall till fall.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 13 juni 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden hade beslutat enligt förslag från (L), (M), (MP)
(KD)
Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Jan-Ole Jörgensen m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till eget förslag till beslut med instämmande av vice
ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V), ledamoten
Karin Gustafsson m.fl. (S)
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S)
”Vi ser att det finns en god ambition i remissen ny modell för
statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet.
Det är önskvärt att skilja på vad statsbidragen ska användas till och
vad kommunerna ska finansiera genom bidrag och eller avgifter.
Vår farhåga är dock att denna nya modell kan försvåra för ideella
kvinno- och tjejjourer att bedriva sin verksamhet. Förvaltningen
skriver i sitt tjänsteutlåtande att det finns en risk att kvinno- och
tjejjourer kan riskera att behöva höja avgifter eller lägga ned sin
verksamhet då det inte är säkert att man klarar denna omställning.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är ett stort
samhällsproblem som tvingar kvinnor och barn att fly sina hem och
som varje år skördar liv när kvinnor mördas av en man de har eller
haft en nära relation med. Här fyller kvinno- och tjejjourerna en stor
och viktig roll. Vi anser att det är allvarligt att införa en ny modell
som riskerar att hota dessa verksamheters existens.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ anser
att en tydligare konsekvensanalys bör göras om hur den nya
modellen för statsbidrag påverkar kvinno- och tjejjoursrörelsen och
hur kommunerna behöver agera för att stärka upp deras verksamhet
vid en eventuell omställning.
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Kvinnojoursrörelsen har betytt oerhört mycket för att flytta fram
utsatta kvinnors positioner i samhället i generationer och föra upp
dessa kvinnors talan i debatten som annars inte hade gjorts. De har
också en kompetens och erfarenhet som är unik och som
kompletterar stadens arbete.
Om skyddade boenden som jourerna driver inte ska finansieras via
bidrag är IOP en lämplig väg beskrivs i ärendet, dock ser vi inte
upphandling som alternativ vilket nu håller på att genomföras i en
del borgerliga kommuner. Vi ser en stor risk med detta förslag att
pressa jourrörelsen in i en modell som de inte passar för. Vår
erfarenhet från Stockholm säger att det redan idag är tillräckligt
tidsödande med sökningen av bidrag årligen och en upphandling
kräver mycket administration och liknande som jourrörelsen kanske
inte mäktar med.”

Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i beslutet och det
särskilda uttalandet från (V),(S)
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§9
Handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSSverksamheterna, motion (V)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1524

Dnr 1.7.1-55/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remiss om motion från (V)
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Clara Lindblom (V) och Alexandra Mattsson Åkerström (V) har i
en motion till kommunfullmäktige beskrivit behovet av en
handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.
I motionen skrivs att frågan om kompetens och titlar inom
funktionsnedsättningsområdet har pågått länge och att flera
kommuner i Sverige och i Stockholms län är inne i en process kring
titulaturarbete och medföljande kompetensinventering, validering
och kompetensutveckling. Framför allt gäller arbetet två titlar:
stödassistent och stödpedagog.
Förvaltningen håller med om att förändring av yrkestitlar inom LSS
verksamheterna är en viktig fråga. Förvaltningen är positiv till att
förändringsarbetet mot enhetliga titlar påbörjas och att medarbetare
inom LSS verksamheter i Stockholm får yrkestitlar som bättre
samstämmer med det arbete man utför. Förvaltningen föreslår att
socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar till
kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 29 maj 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), Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson m.fl.(V), yrkade bifall till
eget förslag till beslut.
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Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det
egna förslaget;
”Socialnämnden föreslås
- att avslå förvaltningens förslag till beslut
- att bifalla motionen
- att därutöver anföra följande:
Stockholms stad ska vara en bra arbetsgivare med goda
arbetsvillkor. För att behålla, utveckla och rekrytera nya och gamla
medarbetare ska staden ha en långsiktig planering för
kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Under
mandatperioden 2014–2018 gjordes stora satsningar på
kompetensutveckling och det strategiska arbetet med stadens egen
kompetensförsörjning, där gymnasieskolan och vuxenutbildningen
har en central roll, förstärktes. Det är angeläget att det arbetet
fortsätter under kommande år med fokus på välfärdsyrkena. Vi vill
att motionen ska bifallas då det som föreslås både uppvärderar
yrkena inom LSS och att kompetenskraven som framöver ställs
också är viktigt för de som tar del av LSS-insatser i staden. ”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i förslag och
reservation från (V)
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§ 10
Månadsrapport maj 2019

Dnr 1.3.1-290/2018
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten
Ärendet

Prognosen baseras på utfallet per den 31 maj samt utifrån dialog
med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.
Nämnden redovisar totalt en prognos som är i balans. De flesta
enheter har en ekonomi i balans. Beläggningen för nämndens
driftverksamheter har förbättrats jämfört med 2018 och är i
dagsläget i enlighet med budget. Det råder bland annat osäkerhet
om kostnadsutvecklingen för mottagande av nyanlända och ökade
IT-kostnader till följd av förseningar i samband med införande av
ny gemensam IT-service i staden. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner månadsrapporten.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 5 juni 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
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§ 11
Se över kravet på bordsservering vid friliggande restauranger

Dnr 1.7.2-203/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.
2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att se över nu
gällande riktlinjer och återkomma till nämnden med ett
reviderat förslag utifrån intentionerna i skrivelsen.

Ärendet

Nämnden har uppdragit till förvaltningen att besvara skrivelsen
”Se över kravet på bordsservering vid friliggande uteserveringar”
från Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson (M), Mariana Moreira
Duarte (MP), Banar Sabet (C) och Michaela Hollis (KD) med stöd
av hela nämnden. I skrivelsen föreslås att förvaltningen tar fram ett
förslag om revidering av riktlinjerna och återkommer till nämnden
med ett förslag som kan föreläggas kommunfullmäktige med sikte
på att förändringar ska kunna träda i kraft till sommaren 2020.
Inriktningen bör enligt skrivelsen 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.
Med anledning av skrivelsen kommer förvaltningen att påbörja en
översyn av stadens riktlinjer. Förvaltningen föreslår att nämnden
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 20 maj 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 12
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom
socialtjänstavdelningen och avdelningen för nyanlända

Dnr 1.4.1-131/2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner ledningssystem för
socialtjänstavdelningen och avdelningen för nyanlända inom
socialförvaltningen

Ärendet

För att säkerställa god kvalitet i nämndens verksamheter ska
nämnden anta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
enligt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd,
SOSFS 2011:9. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på
ledningssystem för socialtjänstavdelningen och avdelningen för
mottagande av nyanlända. I ledningssystemet fastställs de principer
som ligger till grund för hur verksamheterna ska planera, utföra och
följa upp sitt arbete för att säkerställa och upprätthålla god kvalitet i
verksamheten och de insatser som förvaltningen erbjuder stadens
medborgare. Ledningssystem ska tillämpas i samtliga verksamheter
som utför socialtjänst eller verksamhet enligt LSS. Förvaltningen
föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 24 maj 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 13
Årsrapport Stockholmsenkäten 2018

Dnr 1.8.1-186/2018
Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden godkänner årsrapport Stockholmsenkäten
2018
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen
3. Socialnämnden överlämnar rapporten till samtliga
stadsdelsnämnder

Ärendet
Stockholmsenkäten genomförs av socialförvaltningen vartannat år
och är en enkätundersökning om ungdomars levnadsvillkor. Studien
ska ligga till grund för stadens arbete med unga, däribland det
förebyggande arbetet rörande tobak, alkohol, narkotika samt
psykisk ohälsa. Enkäten besvaras av ungdomar i årskurs nio och
årskurs två på gymnasiet i Stockholms stad. Årsrapporten för
Stockholmsenkäten innehåller presentationer av förändringar över
tid samt skillnader mellan stadsdelsområden. Resultatet av årets
undersökning visar bland annat att användningen av tobak och
alkohol ligger kvar på samma nivå som uppmättes 2016. Resultatet
visar även att det fortsatt råder stora skillnader mellan flickors och
pojkars upplevda mående då flickor, oavsett årskurs, uppger en
betydligt lägre grad av psykisk hälsa jämfört med pojkar.
Socialförvaltningen kommer att fortsätta arbetet tillsammans med
Utbildningsförvaltningen inom det förebyggande arbetet avseende
psykisk ohälsa. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
redovisning av årsrapport Stockholmsenkäten 2018.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 10 maj 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl. (M),
Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD)
”2018 års Stockholmsenkät visar på en stabil utveckling inom de
flesta parametrarna jämfört med 2016 års undersökning. Det är
positivt att användningen av tobak och alkohol bland unga ligger på
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en fortsatt låg nivå och att debutåldern ökar. Det är dock angeläget
att det drogförebyggande arbetet fortsätter, inte minst mot bakgrund
av att andelen ungdomar som använder narkotika ökar något. I
synnerhet i vissa stadsdelar är narkotikaanvändningen i såväl
årskurs 9 som årskurs 2 oroväckande hög.
Det är oroväckande att så många pojkar i årskurs 9 upplever
problem med sitt spelande, och att andelen har stigit märkbart de
senaste åren. Denna problematik bör studeras närmare. Att i ung
ålder dras in i ett spelberoende riskerar att föra med sig problem
längre fram.
Det finns fortsatt stora könsskillnader i psykisk ohälsa mellan
flickor och pojkar. Även om det inte rör sig om några stora
förändringar över tid så har flickor på gymnasiet i årets mätning det
lägsta värdet av psykosomatisk hälsa som har uppmätts. Detta är en
utveckling som är värd att uppmärksamma för såväl staden som
Region Stockholm.
För att möta alla barns och elevers behov behövs insatser från flera
olika verksamheter. Staden ska ha en stark elevhälsa som kan hjälpa
de elever som mår dåligt. Det är tydligt att ett välfungerande
elevhälsoarbete kan förebygga psykisk ohälsa. Kompetensen ska
finnas på alla skolor samt vara en del av skolans organisation. Ett
välfungerande samarbete mellan skola och socialtjänst är avgörande
för att fånga upp elever i behov av hjälp och stöd.
Även områdena brottslighet och trygghet uppvisar en stabil
utveckling. Samtidigt är det i vissa stadsdelar alltför många unga
som begår egendomsbrott, bär vapen eller använder hot eller våld.
Samhället måste agera för att föra dessa ungdomar bort från ett liv i
kriminalitet. Vi hoppas att den kommande strategin för att minska
risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet blir ett
viktigt verktyg i detta arbete.
Ungdomars, inte minst flickors, trygghet i närmiljön varierar
mycket mellan stadsdelarna. Staden måste fortsätta arbetet med att
skapa trygga stadsdelar och utemiljöer och i samverkan med polis,
civilsamhälle och andra intressenter fortsätta det lokala
brottsförebyggande arbetet”.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
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”Vi tackar för rapporten som utgör ett viktigt underlag för

nämndens framtida arbete. Att resultaten för tobak- och
alkoholanvändning fortsätter gå ner visar att den positiva trenden
som rått de senaste åren håller sig.
Däremot är det oroväckande att trenden för psykisk ohälsa inte
bryts. De senaste sex-sju åren har flickor uppgett att de har sämre
mående jämfört med pojkar i samma ålder. Det är viktigt att tidiga
åtgärder sätts in, att elevhälsan förstärks och att skolorna arbetar
förebyggande för att stärka ungas hälsa. ”

Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§ 14
Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation
för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022

Dnr 3.1.1-217/2019
Socialnämndens beslut

1. Nämnden godkänner den reviderade versionen av
Stockholms stads handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och
biståndshandläggare.
2. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom

Ärendet

Syftet med Stockholms stads handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare är att
staden ska kunna erbjuda dess invånare en socialtjänst och
äldreomsorg av god kvalitet. Arbetet utifrån handlingsplanen
omfattar verksamheterna ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri,
missbruk, stöd till funktionsnedsatta, äldre samt barn och unga.
Siffror för den övergripande personalrörligheten visar att den sedan
2016 har minskat för både socialsekreterare och
biståndshandläggare. I likhet med den minskade personalrörligheten
har också stadens behov av socionomkonsulter minskat kraftigt
under motsvarande period. Den reviderade versionen av
handlingsplanen består av en uppdatering av 13 fokusområden samt
skrivningar om arbete mot hot och våld och för säkerhet, om arbete
för stärkt jämställdhet samt fördjupad samverkan med universitet
och högskolor. Förvaltningarna föreslår att socialnämnden
godkänner revideringen av handlingsplanen för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 27 maj 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)
Stockholms förra majoritet satte igång ett omfattande arbete för att
förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och
biståndshandläggare, som bland annat jobbar inom socialtjänsten
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och äldreomsorgen. Det är viktigt för stadens invånare att den nya
blågröna majoriteten fortsätter det arbetet, men tyvärr tyder allt på
att det istället nedprioriterats.
Den rödgrönrosa majoriteten tog år 2014 över en underfinansierad
socialtjänst, och vi gjorde under fyra år stora ekonomiska
förstärkningar. Faktum är att vi satsade nästan dubbelt så mycket på
barn- och ungdomsvården under våra fyra år, som Alliansen hade
gjort under de åtta föregående åren. Vi satte igång ett målmedvetet
arbete och tog fram en handlingsplan för att öka möjligheterna för
socialsekreterare och biståndshandläggare att ägna sig åt det som de
är utbildade för att göra, vilket är socialt arbete. En del av detta
arbete arrangerade vi genom träffar där hundratals medarbetare och
chefer fick möjlighet att diskutera sin arbetssituation direkt med
ansvariga politiker.
Vi genomförde också en särskild lönesatsning på de erfarna
medarbetarna. Vi inrättade en kompetensutvecklingsfond på 200
miljoner kronor. Fonden finns till för att förstärka introduktionen
för nyanställda, ge möjlighet till vidareutbildning för de som jobbat
ett tag och bygga ut ledarskapsprogrammen för stadens chefer. Men
vi blev långt ifrån klara. Den här satsningarna måste fortsätta för att
ge alla de som arbetar inom socialtjänsten och äldreomsorgen det
stöd och de utvecklingsmöjligheter de förtjänar. Det är därför
glädjande att man inom berörda förvaltningar arbetar vidare och tar
ställning i viktiga frågor som arbetsmiljön i kontorslandskap, fokus
på arbetet gentemot klienterna och inte onödig byråkrati samt ett
nära ledarskap med mera.
Vi hade ett bra samarbete med fackförbunden men de hade också
inspel som vi tycker är viktiga att lyfta. I handlingsplanen ser vi att
fackförbundens arbete finns beskrivet. Erfarenheter har visat att det
är viktigt att facken och dess representanter får möjlighet att delta i
arbetet i en större utsträckning än de gör idag och att dess roll stärks
och förtydligas. Vi anser att de skrivningar som idag står i
handlingsplanen är aningen vaga för att på ett bra sätt garantera att
facket kan göra det jobb som deras medlemmar förväntar av dem.
Vi förutsätter att berörda fackförbund får möjlighet att jobba för att
handlingsplanen och arbetet på arbetsplatserna går takt med de
anställdas fackliga rättigheter.
När det gäller hot om våld så är det bra att handlingsplanen lyfter
frågan, då det är viktigt att på allvar ta tag i frågan. Vår förhoppning
är att handlingsplanens bidrar till att vi snabbt agerar mot hot och
våld som riktar sig mot stadens anställda i tjänsten så att vi får

Socialnämnden
Protokoll
2019-06-18

resultat som ger en långsiktig och positiv effekt för de som arbetar i
verksamheterna. Vi tror även här att det är viktigt att facken är
involverade i diskussionen om hur arbetet ska genomföras”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§15
Helhetssyn och samordning av stödet till enskilda 18-30 år
aktuella inom socialpsykiatri – funktionshinderinspektörernas
rapport

Dnr 3.4.2-578/2019

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner funktionshinderinspektörernas
rapport om helhetssyn och samordning av stödet till enskilda
18-30 år aktuella inom socialpsykiatrin.
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till samtliga
stadsdelsnämnder
3. Nämnden anför därutöver
”Vi tackar funktionshinderinspektörerna för en angelägen
granskning som visar på flera områden där det finns möjlighet till
förbättring. Inte minst att rutinmässigt ställa frågor om utsatthet för
våld framstår som ett klart förbättringsområde.
Vi noterar att det finns brister i hur man dokumenterar situationen
för barn som eventuellt förekommer i de granskade ärendena, vilket
tyvärr bekräftar ett mönster som går igen i olika typer av
vuxenärenden i socialtjänsten. Här har alla stadsdelsnämnder
fortfarande ett arbete att göra.
Funktionshinder- och socialtjänstinspektörernas granskningar utgör
en viktig del av kvalitetsarbetet inom socialtjänsten i Stockholm,
och innehåller så gott som alltid områden att förbättra eller goda
exempel att inspireras av. Det är viktigt att iakttagelserna i dessa
rapporter tas tillvara i socialtjänsten.
Vi föreslår därför att samtliga stadsdelsnämnder, inte bara de som
granskats i det aktuella ärendet, bör få möjlighet att ta del av
granskningen och ta till sig såväl förbättringsområden som goda
exempel som framkommer i granskningen. Vi rekommenderar alla
stadsdelsnämnder att undersöka förhållandena i stadsdelen i relation
till de brister och rekommendationer som återfinns i rapporten.

Ärendet

Aktuell granskning avser stödet till enskilda i åldern 18 till 30 år
som är aktuella inom socialpsykiatrin i Spånga-Tensta, Norrmalm
och Farsta stadsdelsförvaltningar samt Enheten för hemlösa vid
socialförvaltningen. Totalt har 83 personakter granskats, 41 kvinnor
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och 42 män. Det är en jämn könsfördelning, 49 procent kvinnor och
51 procent män. I Farsta saknar många personer en aktuell DURutredning men hos övriga enheter har samtliga granskade ärenden
en aktuell utredning som underlag för senaste beslutet. Den enskilde
har rätt till information om rättigheter, insatser och stöd som går att
få genom kommunen. Granskningen visar på brister i
serviceskyldigheten för de personer som är i kontakt med
socialpsykiatrin. Att fråga om våld och våldsutsatthet är ett
utvecklingsområde för alla enheter liksom att beakta
barnrättsperspektivet i de ärenden där den enskilde är förälder till
minderåriga barn. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
funktionshinderinspektörernas rapport.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 2 maj 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställe framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förslag från (L), (M), (MP), (KD)
Yrkanden

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

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Funktionshindersinspektörerna har granskat stödet för unga
aktuella inom socialpsykiatrin i tre stadsdelar, samt Enheten för
hemlösa. Granskningen visar att det råder skillnader i stödet mellan
vart man bor i staden trots att det ska råda likställighet.
Alla stadsdelar använder sig inte av DUR i sina utredningar trots att
det är ett material som ska användas för att alla medarbetare ska
arbeta lika runt om i staden. Detsamma gäller frågor om våld i nära
relation som endast ställs systematiskt på Enheten för hemlösa.
Att använda en beprövad systematik när man ställer frågor som våld
förbättrar möjligheten att upptäcka personer som annars avskrivs
p.g.a. frågeställarens föreställningar om vem som utsätts för våld i
nära relationer. Idag används systematiken inom hälso- och
sjukvårdens psykiatri. Detta är också särskilt viktigt när vi vet att
personer med psykiska problem oftare än andra har erfarenhet av
våld.
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Barnperspektivet inom socialpsykiatrin för vuxna är väldigt viktigt
då minderåriga kan ha föräldrar som behöver insatser, därför finns
barnkonsekvensanalyser och liknande som ett arbetssätt för att
synliggöra barnens behov av stöd. Då barnkonventionen nu blir lag
är det särskilt viktigt att ett sådant arbetssätt implementeras snarast,
även på socialtjänstens enheter för vuxna. I granskningen
framkommer en del brister rörande barnrättsarbetet.
Socialtjänsten har också ett serviceuppdrag där inspektörerna
påpekar att verksamheterna behöver göras mer tillgängliga, vilket
också påpekas av de personliga ombuden i staden. Med
socialpsykiatrins målgrupp är det viktigt att socialtjänsten har ett
offensivt arbetssätt och bistår den enskilde att hitta rätt i samhället.
Vidare framkommer också goda exempel såsom Enheten för
hemlösa som arbetar långsiktigt med sina klienter, systematiskt
ställer frågor om våld, att alla klienter har en SIP samt att de som
söker stöd får komma till tals och framträda som en person i
utredningarna.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i nämndens beslut
och det särskilda uttalandet från (V),(S).
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§ 16
Idéburet offentligt partnerskap – om verksamhet för
ensamkommande barn och unga som helt eller delvis står,
eller riskerar att hamna, utanför samhällets insatser.

Dnr 2.11.6-167/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna partnerskapet med
Barnrättsbyrån, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och
Stockholms stadsmission,
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna
ett idéburet offentligt partnerskap med de fyra ideella
organisationerna om verksamhet för ensamkommande barn
och unga som helt eller delvis står, eller riskerar att hamna,
utanför samhällets insatser.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om
eventuella förändringar av åtaganden inom partnerskapet,
under förutsättning att partnerskapets mål, syfte eller
värdegrund inte förändras.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om
eventuell förlängning av partnerskapet i enlighet med avtalet
som inte innebär större förändringar av innehållet i
partnerskapet.
5. Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om att
stoppa utbetalning och kräva tillbaka utbetalda medel till
förening i partnerskapet i enlighet med förutsättningar som
finns stadgade i huvudavtalet.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen föreslår i ärendet ett idéburet offentligt partnerskap
med fyra organisationer, Barnrättsbyrån, Rädda Barnen, Svenska
Röda Korset och Stockholms stadsmission. Perioden för
partnerskapet är från den 1 september 2019 till och med den
31 augusti 2020 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
Partnerskapet omfattar samarbete med organisationer och
föreningar som driver projekt och verksamheter som riktar sig mot
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barn och ungdomar, nyanlända, ensamkommande barn och
ungdomar, papperslösa samt personer med osäkra
boendeförhållanden. Syftet med partnerskapet är att arbeta för att
förbättra ungdomens livssituation i staden tills ungdomen erhåller
uppehållstillstånd eller återvänder till ursprungslandet. Målet med
partnerskapet är att lindra akut nöd, främja psykisk och fysisk hälsa
och få barn och ungdomar att stanna inom eller att komma tillbaka
in i välfärdssystemet för att nå långsiktiga lösningar. Förvaltningen
föreslår att nämnden godkänner partnerskap med de fyra föreslagna
organisationerna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 13 maj 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), 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.
Ledamoten Linnéa Vinge (SD) yrkade bifall till eget förslag till
beslut.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Det är glädjande att den nya majoriteten har valt att fortsätta
stödja unga ensamkommande som befinner sig i staden och har en
svår livssituation som därför behöver fångas upp. Detta är dock inte
tillräckligt. Det råder fortfarande stora svårigheter för målgruppen
vad det gäller samordning, veta vart man ska vända sig och att få
sina basala behov tillgodosedda såsom boende, mat, ekonomi.
Frivilligorganisationerna inom partnerskapet gör ett bra arbete och
vi ser det positivt att IOP förlängs. Att det finns en mötesplats
centralt är viktigt och något som flera aktörer påpekat behovet av.
Detsamma gäller att gruppen får tillgång till den juridiska
rådgivningen som behövs när rättsläget är osäkert och många
behöver stöd med anledning av den nya gymnasielagen. Det står
dock klart att staden behöver göra mer för att stödja med boende för
målgruppen, det råder lång kö på SHIS boenden och många platser
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saknas som skulle kunna ge målgruppen en stabil tillvaro för att
klara sina studier och bli självförsörjande. Kravet på detta är högt
satta för att sedan kunna söka uppehållstillstånd efter
gymnasielagen och här bör staden ta ett större ansvar.
Partnerskapet leds idag av en samverkansgrupp med de
organisationer som är aktörer inom ramen för partnerskapet- det
vore värdefullt om även de unga i form av t.ex. Ensamkommandes
förbund eller Ung i Sverige också fick möjlighet att delta på något
sätt t.ex. som en referensgrupp till samverkansgruppen. En
samverkan bör även ske med övriga aktiva organisationer som
arbetar med målgruppen men som idag inte ingår i partnerskapet.”
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:
Brott begångna av ensamkommande har kraftigt aktualiserats under
de senaste åren. Vi vet att det inte är ovanligt att denna grupp ljuger
om sin ålder dels för att undkomma straff, dels för att klassas som
barn. Vad förvaltningen föreslår är alltså att Stockholms stad ska
finansiera resurser för personer utan rätt att uppehålla sig i landet.
Ett enligt oss orimligt förslag baserat på den ökade otrygghet denna
grupp medfört samt att det i dagsläget finns omkring 2 500 hemlösa
personer tillhörande Stockholms stad som borde stå först i kön till
resurser i form av mat, kläder och SL-kort.
Stockholms stad har inget ansvar att försörja illegala invandrare
som fått avslag på sin asylansökan. Mot bakgrund av detta yrkar
Sverigedemokraterna avslag på förvaltningens förslag till beslut.”

Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§ 17
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS och
socialtjänstlagen- SoL

Dnr 3.1.1-233/2019
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 1
år 2019.
2. Socialnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och
socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande
beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunens
revisorer rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och
9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet. Rapporteringsskyldigheten omfattar även gynnande beslut
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag
verkställigheten avbrutits. Antalet ej verkställda beslut enligt LSS
uppgick kvartal 1, 2019 till 126 stycken vilket är en ökning med 1
beslut jämfört med kvartal 1, 2018. Närmare hälften av de ej
verkställda besluten (59 stycken) avser bostad med särskild service
för vuxna. Det är en minskning med 4 stycken ej verkställda beslut
för denna insats jämfört med kvartal 1, 2018. Antalet ej verkställda
beslut enligt SoL uppgick till 32 stycken. Det är en minskning med
12 beslut jämfört med kvartal 1, 2018 och en minskning med 2
beslut jämfört med kvartal 4, 2018. Den vanligaste formen av
bistånd som ej verkställts är permanent bostad.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 16 maj 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
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§ 18
Barnfamiljer med socialtjänstkontakt i Stockholms stad som
lever under osäkra boendeförhållanden

Dnr 3.1.1.-213/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport om
barnfamiljer med socialtjänstkontakt som lever under osäkra
boendeförhållanden.
2. Socialnämnden godkänner ändrad avgränsning av
kartläggningens målgrupp från och med nästa planerade
kartläggning år 2021.
3. Ärendet delges stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Staden har sedan 2004 genomfört kartläggningar av antalet
barnfamiljer med socialtjänstkontakt som saknar stadigvarande
bostad. Den senaste kartläggningen genomfördes i april 2019 och
redovisar 364 barnfamiljer som saknar stadigvarande boende. Detta
är en ökning med 22 familjer jämfört med den senaste
kartläggningen i januari 2017. De familjer som omfattas av
kartläggningen utgör en sårbar grupp. Majoriteten av barnfamiljerna
i kartläggningen består av minst en vuxen född utom Europa och
som har sin försörjning genom ekonomiskt bistånd. Av de
inrapporterade familjerna består 65 procent av ensamstående
kvinnor med barn. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att
barn inte ska fara illa och för att barnfamiljer som befinner sig i nöd
alltid erbjuds tillfälligt boende i någon form. Tillfälligt boende på
akutboende eller härbärge är inte aktuellt för barnfamiljer.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 29 maj 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD)
” Att leva under osäkra boendeförhållanden innebär en stor
otrygghet och utsatthet för de berörda barnen. Det påverkar deras
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hälsa, deras skolgång och deras möjlighet att delta i fritidsaktiviteter
negativt. Sedan år 2008 har hemlösheten i Stockholm minskat
successivt, från 3051 till 2439 personer, trots att antalet invånare i
staden ökar ständigt över tid. Men vad gäller målgruppen
barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden ser vi att
utvecklingen går åt motsatt håll: här ökar hemlösheten istället för att
minska. Den aktuella kartläggning genomfördes i april 2019 och
redovisar 364 barnfamiljer och 752 barn som saknar stadigvarande
boende. Det innebär en ökning med 22 familjer jämfört med den
senaste kartläggningen i januari 2017, vilket vi i den grönblå
majoriteten ser allvarligt på.
Kartläggningen visar att merparten av familjerna (65%) består av
ensamstående kvinnor, ofta födda utanför Europa, med ett eller två
barn. Den vanligaste orsaken till att de hamnar i en osäker
boendesituation är att de har varit utsatta för våld i nära relationer
(22%). Där ser vi en tydlig skillnad från hemlösheten i stort där en
övervägande majoritet (67%) enligt stadens kartläggning från
september 2019) är män. Det finns med andra ord ett tydligt
jämställdhetsperspektiv i denna fråga, och därför är det oerhört
viktigt att stadens arbete för att motverka och förebygga våld av
närstående fortsätter och förstärks. Staden erbjuder bland annat
genomgångsbostäder för målgruppen barnfamiljer i osäkra
boendeförhållanden, och vår majoritet beslutade att i samband med
budgeten för år 2019 att säkerställa att kvinnor som är utsatta för
våld av närstående att få möjlighet till förtur i bostadskön.
Utöver detta lyfter stadens handlingsplan för socialtjänstens arbete
med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden, som
antogs i kommunfullmäktige den 11 juni 2018, vikten av att det
sätts in kompensatoriska insatser för att lindra nöden och förbättra
livsvillkoren för de berörda barnen och det är viktigt att det
efterlevs.
Mycket har gjorts, men vi behöver göra mer för att vända
utvecklingen. För barnens uppväxt går inte i repris. Det är mycket
viktigt att förbättra familjernas förutsättningar att komma in på den
reguljära bostadsmarknaden. Här ser vi att insatser för att stärka
utlandsfödda kvinnors möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden är av stor vikt och det är något som vi i den
grönblå majoriteten arbetar vidare med.”
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
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”Vi tackar för denna ytterst angelägna rapport som befarat visar en
ökning av barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden. En
stor bidragande orsak är svårigheter för många att få
in en fot på bostadsmarknaden och utestängningen från den
ordinarie bostadsmarknaden har ökat drastiskt. Det finns allt färre
hyreslägenheter som personer med låg ekonomi har råd med och
den tidigare borgerliga majoritetens utförsäljningar av allmännyttan
har tvingat allt fler barnfamiljer att förlita sig på den svarta
andrahands- marknaden. Av de barnfamiljer som befinner sig i en
osäker boendesituation uppger 22 % att detta är på grund av våld
mot kvinnor eller våld i nära relation. Det är en ökning med 10 %
jämfört med föregående mätning. Vi kan konstatera att trots den
styrande majoritetens löften om att fler våldsutsatta kvinnor och
barn ska få en bostad så går utvecklingen åt fel håll. Många av de
familjer som förlorar sina boenden på grund av våld har en svag
ställning på bostadsmarknaden och kommer att drabbas hårt av den
ombildningsprocess det grönblå styret har påbörjat i ytterstaden
samtidigt som man inte ännu gjort verklighet av löftet att fler
våldsutsatta kvinnor och barn ska få förtur i bostadskön.
Det är av yttersta vikt att barnperspektivet genomsyrar
socialförvaltningens arbete när det gäller barnfamiljer i riskzonen
att bli hemlösa. Barn har rätt att bli informerade om vad som pågår,
om de ska vräkas eller vart de ska bo och hur länge. Om föräldrarna
brister i att delge information behöver socialtjänsten kliva in, barn
som lever i ovisshet och otrygghet riskerar ökad psykisk ohälsa och
kan t.o.m. utveckla stressrelaterade sjukdomar, ångestsymtom och
trauma. Uppbrott från barnens skola, förskola och vänner ska så
långt det går förhindras och kontinuitet och stabilitet främjas för
barnets bästa.
Socialtjänstens dialog med barnet samt kontinuerlig uppföljning blir
extra viktig om barnet hamnat i otrygg boendesituation p.g.a. våld i
nära relation.
Särskilt utsatta är barn med funktionsnedsättningar och kroniska
sjukdomar. Brist på kontinuitet och rutiner försvårar deras rätt till
anpassad bra specialistvård och omsorg.
Många barnfamiljer med otrygg boendesituation tvingas leva långa
perioder på små begränsade ytor vilket försämrar möjligheterna till
adekvat omsorg för inte minst barn med nedsatt immunförsvar.
Vardagen för barn boendes i en instabil boendesituation innebär
ofta besvärliga resvägar, långa dagar och för lite återhämtning vilket
orsakar trötthet, utmattning och många barn hinner inte eller har
inte möjlighet att få i sig tillräckligt med mat. För barn med
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kognitiva funktionsnedsättningar är denna brist på rutin och otrygga
matsituationer förödande.
2020 blir barnkonventionen blir lag och barnens mänskliga
rättigheter måste tillgodoses fullt ut. Nollvisionen mot barnfamiljer
i hemlöshet ska kunna efterlevas och fokus samt resurser läggas på
att få fram fler alternativa trygga boenden för berörda familjer
drabbade av bostadslöshet.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§ 19
Reviderad delegationsordning för socialnämnden

Dnr 1.2.2-31/2019
Socialnämndens beslut

1. Nämnden godkänner reviderad delegationsordning för
socialnämnden
2. Nämnden beslutar enligt 7 kap 6 § kommunallagen (KL) att
med stöd av 5 § uppdra åt förvaltningschefen att fatta beslut
i alla ärendegrupper upptagna i delegationsförteckningen
samt överlåter till denne att i sin tur uppdra åt annan anställd
att fatta beslut s.k. vidaredelegation
3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Det uppstår kontinuerligt behov av ändringar och kompletteringar i
nämnders delegationsförteckningar. Ändringar och kompletteringar
beror i allmänhet på ändringar i lagstiftning eller organisatoriska
förändringar inom förvaltningen som påverkar beslutsfattande. Till
denna revidering har hela delegationsförteckningen genomlysts.
Varje avsnitt har setts över och redigerats i den mån det har
behövts. Nya delar har lagts till med anledning av ny lagstiftning
som GDPR, Ny Förvaltningslag (2017:900) (FL) som trädde i kraft
2018-07-01 och Nya kommunallagen (2017:725) (KL) som trädde
ikraft 2018-01-01. Vidare har några nya ärendegrupper tillförts.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner den reviderade
delegationsordningen samt beslutar om vidaredelegation enligt 7
kap 6 § KL till förvaltningschefen som i sin tur kan fatta beslut om
att ändra delegat i de ärendegrupper som är angivna i
delegationsförteckningen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 28 maj 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
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§ 19.1
Ändring i socialnämndens delegationsordning

Dnr 1.2.2-309/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner ändringar i delegationsordningen
med anledning av ny lag om tobak och liknande produkter
som träder i kraft 2019-07-01
2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Från och med 2019-07-01 träder lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter i kraft. För detalj- och partihandlare av tobak
krävs fortsättningsvis att tillstånd för verksamheten har beviljats av
socialnämnden. Med anledning av den nya lagen behöver
delegationsförteckningen för socialnämnden anpassas till
handläggning av ärenden om tillstånd och tillsyn.
Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om avgifter för prövning av
tillstånd 2019-06-17. Kommunfullmäktige har tidigare i beslut
2019-05-06 uppdragit åt socialnämnden rätten att pröva och
meddela tillstånd för försäljningsställe av tobak och liknande
produkter.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 12 juni 2019
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
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§ 20
Fyllnadsval till Funktionshinderrådet

Dnr 1.2.1-588/2018
Socialnämndens beslut

1.

Nämnden godkänner inval av Dacke Torbjörn till det
gemensamma funktionshinderrådet för återstående tid av
mandatperioden.
2. Beslutet översänds till Äldrenämnden och
Överförmyndarnämnden för kännedom

Ärendet

HSO Stockholms stad har meddelat att Bengt Lyngbäck (FUB)
avsäger sig sin plats i det gemensamma Funktionshinderrådet för
socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden.
Samtidigt meddelas från HSO förslag till fyllnadsnominering av
Dacke Torbjörn (FUB). Förvaltningen föreslår att nämnden
godkänner inval av ny ledamot.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 29 maj 2019.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag
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§ 21
Anmälningsärenden
Socialnämndens beslut

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

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
Inkomna handlingar
Förvaltningsgruppens protokoll 2019-06-12
Kontorsyttrande om lagrådsremiss Ungdomsövervakning
Dnr 1.7.1-200/2019
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§ 22
Övriga frågor

Inga frågor för dagen
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§ 23
Anmälan av individutskottets protokoll 2019-05-17

Socialnämndens beslut

Nämnden lägger protokollet till handlingarna
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§ 24
Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV av vissa insatser inom
lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (2001:453), SoL

Dnr 2.11.3-234/2019, 2.11.3-235/2019, 2.11.3-236/2019

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förändringarna i
förfrågningsunderlagen i LOV-upphandlingar:
 Boendestöd, socialpsykiatri (dnr: 2.11.3-234/2019),
 Sysselsättning, socialpsykiatri (dnr: 2.11.3-235/2019),
 Ledsagar- och avlösarservice, LSS och SoL (dnr: 2.11.3236/2019)
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut och teckna tillsvidareavtal med godkända
leverantörer.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för
nämndens räkning besluta om:
- hävning samt uppsägning av avtal,
- partsbyte samt underteckna avtal om partsbyte,
- ändringar och tillägg till avtal som är förenliga med
upphandlingslagstiftningen samt
- mindre justeringar av avtal.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen möjlighet till
delegering av åtgärderna i punkt 3.
5. Socialnämnden ger ansvarig utredare i uppdrag att revidera
uppdragsbeskrivningar för egenregi i enlighet med de
förändringar som godkänns för förfrågningsunderlagen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.
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Ärendet

Stockholms stad tillämpar lagen om valfrihetssystem (LOV) vid
upphandling av vissa verksamheter enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen).
Förfrågningsunderlagen i upphandlingarna justeras huvudsakligen
en gång per år. De justeringar som föreslås i detta ärende är en följd
av nya tillståndskrav för vissa insatser och ny modell för insatsen
sysselsättning inom socialpsykiatrin. I anslutning till förändringar i
förfrågningsunderlagen revideras innehållet i
uppdragsbeskrivningar för stadens verksamheter i egen regi med
motsvarande förändringar. Förvaltningen föreslår att nämnden
godkänner förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt
lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV av vissa insatser inom lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
och socialtjänstlag (2001:453), SoL
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 13 maj 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), Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson m.fl. (V), yrkade bifall till
eget förslag till beslut.
Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson, ledamoten Jackie Nylander
(V), reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”Vi föreslår att socialnämnden beslutar följande.
Förvaltningens förslag till beslut godkänns med följande tillägg
 I samtliga förfrågningsunderlag ställa krav på särskilda
kontraktsvillkor om arbets- och anställningsvillkor, minst i
nivå med kraven som ställs i stadens LOV-upphandling av
hemtjänstutförare, vilket innebär villkor om arbetstid,
avlöning, ersättning vid tjänstgöring på ob-tid, semester
samt tjänstepension
 I samtliga förfrågningsunderlag ställa krav på att en
arbetsledande funktion ska finnas på plats.
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I förfrågningsunderlag gällande boendestöd, socialpsykiatri
ställa krav på att inte ha anhöriganställda.
I förfrågningsunderlag gällande ledsaga-r och avlösarservice
enligt LSS och SOL ställa krav på att inte ha
anhöriganställda.
I förfrågningsunderlaget ställa krav på att registerkontroll
görs när någon ska arbeta ensam i en brukares hem.

Vi anser det vara självklart att staden ställer likvärdiga villkor på de
anställdas arbets- och anställningsvillkor i alla upphandlingar.
Under vår rödgrönrosa mandatperiod skärpte vi kraftigt kraven i
upphandlingen av hemtjänstutförare, vilket bland annat för första
gången i stadens historia innebar att alla anställda i hemtjänsten
oavsett utförare i staden garanterades avsättning till tjänstepension.
De särskilda kontraktsvillkoren inom LOV-upphandlingen av
hemtjänst ska givetvis även ställas i denna upphandling.
Tyvärr kunde staden inte vid tiden för den första
hemtjänstupphandlingen med de skärpta villkoren även ställa krav
på försäkringar. Då saknades en försäkringslösning som var tydligt
avgränsad mot stadens anställda, vilket krävdes på grund av att
vissa utförare även hade anställda som arbetade i andra kommuner.
Vi anser att frågan om försäkringar för de anställda är av oerhörd
vikt och att staden måste arbeta aktivt i kontakter med
försäkringsbolagen för att en försäkringslösning ska tas fram som
kan ingå i förfrågningsunderlagen.
Vänsterpartiet vill att det i staden ska finnas utförare i egen regi i
alla stadsdelar samt att både stadens egna och privata utförare
säkerställer att registerkontroll görs om en anställd ska verka ensam
i en brukares hem. Detta om ett led i vad regeringens utredare har
föreslagit för att motverka övergrepp utifrån den utsattheten den
funktionsnedsatta befinner sig i. ”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i förslag till beslut
och reservation från (V).
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Vid protokollet

Inga-Karin Mellberg
Nämndsekreterare

