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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).

