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Sammanfattning
För elfte året i rad har Socialtjänstrapporten tagits fram av
socialnämnden. Rapporten syftar till att beskriva tillståndet inom
Stockholms stads socialtjänst. I rapporten beskrivs också hur
socialtjänsten utvecklats över tid, och en del analyser har även
gjorts. Rapporten syftar också till att fungera som ett verktyg i
arbetet för likställighet inom stadens socialtjänst.
Förvaltningen har samlat in och sammanställt statistikuppgifter och
annan relevant information för följande områden: ekonomiskt
bistånd, nyanlända, barn och unga, familjerätten,
funktionsnedsättning, socialpsykiatri, missbruk och beroende,
hemlöshet och våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck. Om brukarundersökningar har genomförts under det
gångna året, är de beskrivna i rapporten.
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Socialtjänstrapporten 2019 kommer att kompletteras med ytterligare
en tabell och analys i Kapitel 6 Våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck. Det gäller statistik redovisad från
samtliga stadsdelsförvaltningar gällande ”Antal personer utsatta för
våld i nära relation och kända av socialtjänsten uppdelat på kön”
under 2019. Uppgifterna behöver kvalitetssäkras av
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stadsdelsförvaltningarna och kommer att läggas in i den slutgiltiga
versionen av rapporten.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner Socialtjänstrapport
2019 och överlämnar ärendet för kännedom till
stadsdelsnämnderna.
Bakgrund
Socialnämnden ska årligen utarbeta en stadsövergripande rapport
för verksamhetsområdet inklusive en analys av utvecklingen inom
området. För elfte året i rad har socialtjänstrapporten skrivits fram.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 20 maj och
funktionshinderrådet har haft möjlighet att behandla ärendet den 19
maj 2020.
Ärendet
Socialnämnden har ett övergripande och samordnande ansvar för
socialtjänsten i Stockholms stad. Detta innebär bland annat att
nämnden har i uppgift att följa upp att verksamheten bedrivs utifrån
likställighet, rättssäkerhet och med god kvalitet för medborgarna.
Rapportens syfte och målgrupp
För elfte året i rad har Socialtjänstrapporten tagits fram av
socialnämnden. Rapporten syftar till att beskriva tillståndet inom
Stockholms stads socialtjänst. I rapporten beskrivs också hur
socialtjänsten utvecklats över tid, och en del analyser har även
gjorts. Rapporten syftar också till att fungera som ett verktyg i
arbetet för likställighet inom stadens socialtjänst. Målgruppen för
rapporten är i första hand medarbetare inom stadens socialtjänst och
på stadsledningskontoret, samt stadens politiker.
Arbetssätt
Förvaltningen har samlat in och sammanställt statistikuppgifter och
annan relevant information för följande verksamhetsområden:
ekonomiskt bistånd, barn och unga, familjerätten,
funktionsnedsättning, socialpsykiatri, missbruk och beroende,
hemlöshet och våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck. I rapporten finns även statistik avseende stadens
mottagande av nyanlända. Om brukarundersökningar har
genomförts under det gångna året, är de beskrivna i rapporten.
Uppgifterna är hämtade ur stadens verksamhetssystem om inte
annat anges. Rapporten har i stort sett samma upplägg som de
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tidigare rapporterna för att möjliggöra jämförelser dels över tid, dels
mellan olika delar av staden.
I analysarbetet har chefer och nyckelpersoner från
stadsdelsnämnderna deltagit.
Socialtjänstrapporten 2019 kommer att kompletteras med ytterligare
en tabell och analys i Kapitel 6 Våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck. Det gäller statistik redovisad från
samtliga stadsdelsförvaltningar gällande ”Antal personer utsatta för
våld i nära relation och kända av socialtjänsten uppdelat på kön”
under 2019. Uppgifterna behöver kvalitetssäkras av
stadsdelsförvaltningarna och kommer att läggas in i den slutgiltiga
versionen av rapporten.
Jämställdhetsanalys
I arbetet med socialtjänstrapport 2019 används könsuppdelad
statistik så långt det är möjligt, i syfte att beskriva skillnader eller
likheter mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. I analysworkshopen fanns jämställdhetsperspektivet med i
gruppdiskussionerna och förvaltningens jämställdhetsstrateg deltog
som stöd för att analysera utvecklingen i socialtjänsten. Nedan
följer några iakttagelser och beskrivningar från rapporten som gäller
könsuppdelad statistik.
År 2018 hade Stockholms stad en befolkning som bestod av
491 853 kvinnor och 482 220 män. Fördelningen mellan kvinnor
och män i stadsdelsnämnderna förhöll sig likt fördelningen som
fanns i staden totalt sett. I stadens mottagande av nyanlända 2019
redovisas att 56 procent var män och 44 procent var kvinnor 2019.
Medelinkomsten har för 2018 ökat i jämförelse med 2017.
Jämförelse med år 2019 har inte varit möjligt i rapporten då
uppgifterna inte fanns att tillgå. Medellönen för kvinnor ökade med
11 135 kronor (3,5 procent) och motsvarande ökning för män var
15 341 kronor (3,8 procent). Ökningen av medelinkomsten har skett
i större utsträckning för män än för kvinnor. Fortsatt är den
sammanlagda årliga medelinkomsten högre för män än för kvinnor.
Medelinkomsten för kvinnor var 330 257 kronor och för män
424 088 kronor. Skillnaden mellan kvinnors och mäns
medelinkomst har ökat mellan åren 2017 och 2018.
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Fördelningen mellan antal kvinnor och män som uppbär ekonomiskt
bistånd i staden är relativt jämn. Sedan ungefär 15 år tillbaka uppbär
män i något större utsträckning ekonomiskt bistånd än vad kvinnor
gör. Av det sammantagna antalet vuxna personer som uppbar
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ekonomiskt bistånd under 2019 var 46 procent kvinnor och 54
procent män, vilket är i stort samma fördelning som föregående år.
Denna fördelning återspeglar sig även i riket. I kapitlet redovisas
bland annat även försörjningshinder och hushållstyp uppdelat på
kön.
I staden fanns 221 528 barn och unga i åldern 0-20 år under 2019.
En jämförelse av åren 2017–2019 visar att antalet barn och unga med
beslutade öppenvårdsinsatser har varit relativt konstant de senaste
tre åren men ökat framförallt för pojkar det senaste året. Det är
överlag fler pojkar än flickor som beviljas öppenvårdsinsatser.
Antalet beslutade öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 § SoL i form av
strukturerade öppenvårdsprogram har ökat för både pojkar och
flickor jämfört med föregående år och är nu den vanligast beviljade
öppenvårdsinsatsen. Sammanlagt 2 523 beslut fattades 2019 varav 1
134 gällde flickor och 1 389 gällde pojkar.
Då samtliga (fyra) RVC har haft sin verksamhet öppen under hela
2019 har antalet våldsutsatta kvinnor och män som har haft kontakt
med RVC ökat markant jämfört med 2018. 635 våldsutsatta kvinnor
och 41 våldsutsatta män var i kontakt med RVC under 2019. Staden
har genomfört kampanjer, via sociala medier och annonser i
lokalpress, med information till medborgarna om vilken hjälp som
finns att få som våldsutsatt eller våldsutövare.
Kartläggningen genomförd april 2019 visade att socialtjänsten hade
kontakt med 364 barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden, en
ökning med 22 familjer jämfört med kartläggningen 2017. Av de
inrapporterade familjerna var den vanligaste
hushållssammanställningen ensamstående kvinna med barn (65
procent).
Andelen män som fick stöd enligt LSS var betydligt högre än
andelen kvinnor. Störst skillnad mellan flickor/kvinnor och
pojkar/män fanns i de yngre åldersspannen. En förklaring kan vara
att fler pojkar får en diagnos inom personkrets 1, det vill säga
personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande
tillstånd samt att det är vanligare att flickor i mindre utsträckning
erhåller en diagnos. Skillnaden mellan könen var jämnare i de högre
åldrarna.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten om
socialtjänsten i Stockholms stad år 2019 och att ärendet överlämnas
för kännedom till stadsdelsnämnderna.
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