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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 utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden
meddelade att justering sker måndag 1 juni 2020.
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§3
Förvaltningen informerar

Förvaltningschefen Lena Lundström Stoltz informerade om
följande;
Presentation av ny avdelningschef för den administrativa
avdelningen Viktor Morawski som hälsas välkommen.
Den fråga som ställdes vid förra sammanträdet av Anna Rantala
Bonnier om vilka regler som gäller för tilldelning av boende för
personer med relationsvåldsproblematik vid SHIS olika boenden
besvarades. Förvaltningen instämde i att det inte var tydligt om
2 årsgräns gäller för våldsutsatta som behöver bo i enstaka lägenhet
hos SHIS eller ej
Ledamoten Kristin Jacobsson (C), även ordförande i SHIS styrelse
svarar att SHIS ska tillämpa samma regler oavsett boende på så sätt
att man ska kunna få bo i enstaka lägenhet oavsett tid i kommunen,
men tar med frågan tillbaka till SHIS för ytterligare förtydligande.
I anslutning till sammanträdet ger förvaltningen en dagsaktuell bild
av förvaltningens Coronahantering. Förvaltningens krisledning är
fortsatt aktiverad med möten tre gånger per vecka.
Sammanfattningsvis noteras att det i det onormala och mycket
kritiska läget har infunnit sig en stabilitet och upplevt normalläge.
Avdelningscheferna Jenny Swärd, Gunilla Ekstrand, Ann
Wångmar, enhetschefen Mona Thorin, personalchef Ingrid Klaus
ger sin bild utifrån respektive avdelnings verksamheter och
uppdrag.
Även detta sammanträde genomförs med ett begränsat antal
ledamöter på grund av den rådande situationen med hänsyn till att
minska smittspridning av det Covid 19 men till nästa sammanträde
planeras för att återgå till fulltalig nämnd, med möjlighet till
närvaro på distans för flertalet.
Nämnden tackade för informationen.
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§4
Nämndens frågor till förvaltningen

Inget för dagen.
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§5
Tertialrapport Tertial 1 2020 för Socialnämnden

Dnr 1.3.1-501/2019

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april
2020 med prognos för 2020.
2. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel
med 5,0 mnkr till klimatinvesteringar för utbyte till LEDbelysning.
3. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 0,7 mnkr
i budgetjustering för ökade lokalkostnader.
4. Socialnämnden fastställer förvaltningens reviderade
handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt
tjänsteutlåtandet.
5. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialförvaltningen har under tertialet arbetat i enlighet med
kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens
egna mål. Socialförvaltningen gör bedömningen att
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål för Möjligheternas
Stockholm kommer att nås under året.
•

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

Under mars och april har dock en stor del av förvaltningens arbete
präglats av den pågående pandemin orsakat av det nya
coronaviruset vilket påverkar stora delar av samhället och
socialförvaltningens verksamheter på olika sätt. Socialförvaltningen
har tagit fram olika underlag för stadens övergripande arbete med
att förebygga spridningen av det nya coronaviruset och stöttat
äldreförvaltningen och stadsledningskontoret med personella
resurser. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
tertialrapport 1 2020 för socialnämnden.
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Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström (V), ledamoten
Lotten Hammar (S), tjänstgörande ersättaren Anna Rantala (Fi)
”Förvaltningens arbete är nu präglat av den pågående pandemin och
nämnden prognosticerar i dagsläget ett underskott med 8 miljoner
samt att årsprognosen är fortsatt osäker. Förvaltningen påverkas
vidare på flera sätt av pandemin såsom ökad frånvaro av personal
och sökande efter skyddsutrustning. Boenden för hemlösa har
utökats och TÖG har lyckosamt kunnat hållas under perioden med
akutboenden samt andra lösningar. Klart är att pandemins effekter
sett över tid kommer påverka socialtjänstens arbete i högsta grad
även om det i nuläget är svårt att sia om på vilket sätt.
Vidare visar rapporten att antal bidragshushåll ökat med 2,5 %
redan nu innan det väntas en större ökning i pandemins spår. Inom
ekonomiskt bistånd krävs framöver kreativa lösningar och
flexibilitet så att människor inte hamnar i en djupare kris än
nödvändigt genom att bli tvingade sälja företag, bostad eller
liknande. Nu behövs kraftiga arbetsmarknadsinsatser och möjlighet
för människor att vid behov skola om sig när arbetsmarknaden
förändras. Möjlighet att studera med ekonomiskt bistånd som
infördes förra mandatperioden kan behövas och stadsdelarnas
budget kommer att behöva förstärkningar. Här är förvaltningens
uppstart av förstärkningsteam inom ekonomiskt bistånd välkommet
och det är glädjande att man fortsätter med att utöka
förstärkningsteamen som vi inrättade under förra mandatperioden.
Gällande stadens arbete att minska kriminalitet och sociala problem
hos unga noterar vi precis som förvaltningen att samverkan kommer
att påverkas negativt av att stadsdelarna nu har så få anställda SIPsamordnare då dessa inte längre har finansiering från annat håll och
deras budget är stram. Det är vidare problematiskt att årsmålet inte
bedöms uppnås gällande behov av nya jourhem för barn i behov av
placering utanför hemmet - här kan extra resurser behövas för att
använda kreativa sätt att rekrytera passande familjer. Inget barn ska
behöva vänta för att placeras när behov har uppstått.
Vi ser att efterfrågan på platser att placera våldsutsatta minskar
medan det samtidigt rapporteras om ökning av våld i pandemins
spår, det är viktigt att säkerställa att alla våldsutsatta verkligen söker
stöd och får det utifrån sin våldsutsatthet. Här skulle vi också gärna
se ökat uppsökande arbete under pandemin.
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Positiva initiativ som vi kan läsa om är att förvaltningen genomgått
en brukarrevision och att det startats en öppen verksamhet för att
motverka ensamhet, idag råder det vidare brist på mötesplatser för
målgruppen och därför är tillskottet välkommet. Det är även positivt
att förvaltningen från nästa år inte kommer ha någon ofrivillig deltid
kvar bland sina anställda då detta ofta är en kvinnofälla inom
välfärdsyrken.
Den rödgrönrosa majoriteten inledde förra mandatperioden flertalet
reformer för att utrota hemlösheten bland äldre. Det är oroande att
användandet av drogfria akutplatser nu minskar - detta behöver
följas upp för klargöra vad det beror på. Att Monumentet nu är
fullbelagt bör också ligga till grund för fler initiativ tas kring att
öppna fler boendeplatser riktat mot målgruppen. Att klienter som är
äldre hemlösa bollas runt mellan olika enheter som äldrelotsen
uppger sker måste upphöra. Socialtjänsten bör i högre utsträckning
arbeta teambaserat mellan olika enheterna vilket tidigare har
framhållits i arbetet med att förbättra arbetsvillkoren.”
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§6
Skrivelse om familjehem
Svar på skrivelse från Vänsterpartiet (V)

Dnr 1.7.2-205/2020
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden återremitterar skrivelsen från (V) om
familjehem
2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till
nämnden med svar på skrivelsens frågor;
3. Nämnden anför därutöver:
” Fallet om lilla hjärtat, treåringen som avled i Norrköping efter att
ha blivit placerad hos sina biologiska föräldrar efter att ha spenderat
nästintill hela sitt liv i familjehem, har satt frågan om
vårdnadsöverflyttning och familjehemsplacering på den politiska
agendan. Det som hände lilla hjärtat får inte hända igen och det är
av största vikt att samtliga kommuner i Sverige bedriver ett
förebyggande arbete mot att detta ska hända igen samtidigt som
nödvändig ny lagstiftning kommer till stånd. I slutändan handlar det
om barns liv och välmående och det är detta som måste stå i fokus.
Vänsterpartiet finner det anmärkningsvärt såväl som oroande att vi i
vår skrivelse till socialförvaltningen inte kan få konkreta svar på
våra frågor. Syftet med skrivelsen är inte att få kunskap om gällande
lagstiftning utan att få kunskap om på vilket sätt Stockholm stad
arbetar med att motverka att liknande fall händer i vår stad och om
det finns politiska åtgärder som behöver tas på kommunnivå.
Vi önskar oss tydligare svar kring dessa frågor för att se på vilket
sätt staden bättre kan möta familjehemsplacerade barns behov av
trygghet och stabilitet. Vi får inte i nuläget svar på hur många barn
Stockholm stad har som likt Lilla hjärtat varit placerade sedan
födseln, vi får heller inte svar på om förvaltningen bedömer att
vårdnadsöverflyttning görs regelmässigt eller hur man följer upp i
egenkontrollsystem att detta görs. Vad vi vet är att endast 30 % av
de familjehemsplacerade barnen får besök i familjehemmen enligt
Socialstyrelsens föreskrifter 4 ggr/år samt att en del
stadsdelsnämnder inte gjort en enda ansökan om vårdnadsöverflytt
senaste åren. Vi får inte heller kunskap om det finns pågående
metodarbete kring hemflyttning i stadsdelarnas socialtjänst som kan
arbeta med att säkerställa hemflyttade barns behov eller hur staden
arbetar med detta när föräldrar drar sig undan.
Fallet om lilla hjärtat har lärt oss att familjehemmens stabilitet bör
väga tyngre, om ett barn har rotat sig i en familj bör barnets behov
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av trygghet väga tungt i ett beslut om återplacering. För att
förhindra att händelser likt detta sker bör staden ha kontroll över hur
många dessa barn är och ett egenkontrollsystem för att bedömning
av vårdnadsöverflyttning görs. Vi skulle också vilja ha kunskap
kring behov av metodarbete kring hemflytt och om förvaltningen
bedömer att staden har verktyg idag att hantera hemflyttningar likt
den Lilla hjärtat gjorde.”
Ärendet

Nämnden har efter skrivelse från Vänsterpartiet uppdragit till
förvaltningen att besvara frågor om barn i familjehem i Stockholm.
I skrivelsen begärs bland annat svar på hur staden handlägger
vårdnadsöverflyttningar till särskilt förordnade vårdnadshavare och
om staden ansöker om vårdnadsöverflyttning hos domstol i de
ärenden där det är befogat. Vidare vill Vänsterpartiet veta hur
staden tillgodoser barnets behov och intressen vid upphörande av
vård i familjehem och vilka möjligheter staden har att följa upp ett
barn som flyttat åter till sina biologiska föräldrar efter att en
placering i familjehem har upphört.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 14 maj 2020.
Beslutsordning

Nämnden beslutade enligt förslag från (V) med flera.
Yrkanden

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström (V) och
tjänstgörande ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) yrkade med
biträde av ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen
Persson (M), Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C),
Michaela Hollis (KD) bifall till eget förslag till beslut att
återremittera ärendet.
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§7
Boendeplan 2020-2030
Bostäder med särskild service enligt SoL och LSS

Dnr 3.1.1-689/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner boendeplanen 2020-2030
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen

Ärendet

Socialförvaltningen har med hjälp av regionerna sammanställt
boendeplanen 2020-2030 och försökt belysa de svårigheter som
finns för att möta behovet hos de Stockholmare som behöver bostad
med särskild service. Boendeplanen utgår från Swecos prognos över
behovet av bostad med särskild service men framför allt från
regionernas boendeplaner. Varje region har tagit fram en
boendeplan som bland annat beskriver befintliga boenden,
befintliga individuella avtal, pågående projekt och uppskattat
behov. Varje stadsdelsnämnd har godkänt den del av boendeplanen
som berör respektive stadsdelsförvaltning. Med anledning av
rådande smittspridning av Corona viruset och Covid-19 är det i
dagsläget svårt att säga om byggprocesser och planerade projekt
kommer att kunna genomföras enligt tidigare tidsplanering.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner boendeplanen 20202030 och att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 30 april 2020.
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),
Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C), Michaela
Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström (V),
tjänstgörande ledamoten Anna Rantala Bonnier (Fi) yrkade bifall
till eget förslag till beslut.
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Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström (V),
tjänstgörande ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) reserverade sig
mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1.Socialnämnden godkänner boendeplanen och överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen
2. Därutöver anförs följande
Vi anser att syftet med en stadsövergripande boendeplan för LSS
och SoL-bostäder för funktionsnedsatta måste vara att tillgodose
alla personers behov av en sådan bostad och till en kostnad som
målgruppen kan ha råd med. Vidare behöver staden också planera
för utbyggnaden av profilbostäder för särskilda grupper som det
idag saknas alternativ för samt se över spridningen av bostäder över
staden. Behov finns av att minska antalet icke verkställda beslut och
att kostsamma placeringar utanför den egen regi stadsdelsnämnden
har och det som finns inom valfrihetssystemet minskar.
I ärendet framgår det att de planerade bostäderna ej täcker behoven
kommande år, planeringen är inte heller likvärdig över staden. Det
framkommer också att riktlinjerna för ärendeansvar behöver ses
över då det hämmar utbyggnaden och kan göra att
stadsdelsnämnderna inte bygger ut med fler boenden i sin stadsdel
då det blir dyrt. Synpunkter från funktionshindersrörelsen har också
varit att en del brukare tackar nej till föreslaget boende av
ekonomiska skäl-något som idag ej syns i rapporten om icke
verkställda beslut. Idag planeras det för 502 nya lägenheter enligt
boendeplanen medan behovet säger att det behövs 1056 stycken,
klart är att fler åtgärder då måste till.
Vi anser att styrningen av utbyggnaden behöver ses över och att
exploateringskontoret behöver vara mer involverad i planeringen
och att det bör övervägas om fullmäktige i samband med budgeten
också ger direktiv kring vilka stadsdelsnämnder som ska bygga
vilka typer av boenden framöver likt äldreboendeplaneringen. Det
är idag oklart rörande byggprocesserna kring friliggande
gruppbostäder och vem som ansvarar för att boendeplanen efterlevs.
Socialnämnden bör också ges i uppdrag att ta fram en plan för hur
de på bästa sätt kan stötta stadsdelsnämnderna genom att starta och
driva olika typer av profilboenden för särskilda grupper. Staden
måste också ta ett helhetsgrepp kring planering av bostäder med
rimliga hyror för målgruppen, planering av utbyggnad av själva
bostäderna behövs och likväl en plan för hur målgruppen ska kunna
flytta in i dessa. Boendeplanen anger inte heller idag hur staden ska
möta det faktum att det också kommer försvinna ungefär 50
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lägenheter kommande år pga. renoveringar i framförallt västerort.
Majoriteten har också en förhoppning kring att privata utförare ska
lösa bostadsbristen för funktionsnedsatta men hittills har endast ett
privat boende tillkommit inom LOV”
Särskilt uttalande

Ledamoten Lotten Hammar (S)
”Stockholm har under många år haft ett stort underskott av bostäder
med särskild service enligt LSS och SoL. Bristen på lämpliga
boenden gör att staden tvingas köpa platser utanför stadens
verksamheter, något som både är negativt för stockholmare som
behöver lämna orten där de växt upp och för stadens ekonomi.
Under den gångna mandatperioden arbetades det intensivt med att
få fram fler bostäder. Exploateringsnämnden fick i uppdrag att i
samband med bostadsexploateringsprojekt säkerställa om projekten
kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt
boende, med prioriterad inriktning på boenden inom
funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Beslut togs om att
årliga stadsövergripande boendeplaner utifrån prognoser över
behovet av bostad med särskild service ska tas fram.
Ett nytt stimulansbidrag infördes för kommunala och privata
utförare som bygger och startar nya bostäder med särskild service.
De åtgärder som sattes in har gjort att Stockholm har tagit några
steg för att möta behoven. Tyvärr ser vi att åtgärderna inte räcker
till och att situationen är akut. De synpunkter som har framkommit
till socialnämnden under arbetet med årets boendeplan måste tas
tillvara och åtgärder för att öka tillgången till bostäder behöver
sättas in. Bristen på boenden kräver att staden tar ett omtag för att
säkerställa att både allmännyttan och privata aktörer får
fram bostäder med särskild service.
Vi vill skapa fler bostäder, både i befintliga fastigheter och i
nyproduktion. I den socialdemokratiska förslaget till budget för
2020 föreslog vi att ansvaret för bostäder med särskild service
beställs flyttas till socialnämnden från
stadsdelsdelsnämnderna. Med en stadsövergripande
beställarfunktion kan staden på ett bättre sätt planera och möta
behoven av boenden. En stadsövergripande beställarfunktion
kommer att ha andra möjligheter att driva på stadens bostadsbolag,
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att skapa fler
bostäder. Kontakterna med de privata verksamheterna och
bolagen kommer att underlättas genom en ingång till staden.
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Vi delar den problematik som förvaltningen lyfter avseende
kostnadsansvar För målgruppen inom LSS övergår ansvaret för
personen som flyttar till bostad med särskild service till den stadsdel
som bostaden ligger i. Det kan betyda att en stadsdelsförvaltning
med nybyggda gruppbostäder övertar kostnader från andra
stadsdelsförvaltningar som de inte blir kompenserade för genom
stadens ersättningssystem. Staden bör överväga en förändring i
detta.
Slutligen ser vi med oro på den politik som majoriteten driver med
ombildningar, utförsäljningar och stoppade byggplaner.
Majoritetens bostadspolitik riskerar att slå hårdast mot de grupper
som är i störst behov av att staden tar ansvar för.
Bostäder ska finnas för människor oavsett vilket behov de har eller
vilket skeende av livet de befinner sig i. Stockholm behöver fler
hyresrätter, inte färre.”
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§8
Etableringscentrum samlokaliseras med Intro Stockholm

Dnr 1.2.1-299/2020
Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden beslutar att förvaltningen genom Intro
Stockholm blir en aktiv samarbetspart i utvecklingen av
Etableringscentrum.
2. Socialnämnden beslutar att godkänna att Etableringscentrum
samlokaliseras med Intro Stockholm.
3. Socialnämnden beslutar att Intro Stockholms uppdrag att ge
initial samhällsvägledning utökas till att även omfatta
nyanlända som är egenbosatta.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden har, efter särskilt uppdrag och utredning,
fattat beslut om att inrätta ett Etableringscentrum som syftar till att
öka nyanländas möjligheter till snabb förankring i arbets- och
samhällslivet. Etableringscentrum ska utgöra en gemensam ingång
för nyanlända där stadens samlade kompetens inom etableringsområdet tillhandahålls. Socialförvaltningen har samverkat med
arbetsmarknadsförvaltningen kring de förslag som utredningen
kommit fram till.
Inom ramen för ett Etableringscentrum samt att staden ska erbjuda
nyanlända ett sammanhållet stöd föreslår förvaltningen att
socialnämnden beslutar att Intro Stockholm blir en aktiv
samarbetspart i utvecklingen av Etableringscentrum, att en
samlokalisering i Intro Stockholms lokaler genomförs samt att Intro
Stockholms uppdrag utökas till att även omfatta nyanlända som är
egenbosatta.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 22 april 2020
Beslutsordning

Ordföranden ställde först fråga om återremiss och fann att nämnden
beslutat avgöra ärendet i dag, därefter fråga på bifall eller avslag till
förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag.
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Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M),
Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C), Michaela
Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström (V), ledamoten
Lotten Hammar (S), tjänstgörande ersättaren Anna Rantala Bonnier
(Fi) yrkade bifall till eget förslag till beslut att återremittera ärendet.
Ledamoten Linnéa Vinge (SD) yrkade enligt eget förslag till beslut
avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström (V), ledamoten
Lotten Hammar (S), tjänstgörande ersättaren Anna Rantala Bonnier
(Fi) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”1.Ärendet om inrättande av etableringscentrum och
samlokalisering med Intro Stockholm återremitteras till
förvaltningen för komplettering.
2.Därutöver anförs följande
Vi ställer oss positivt till insatser som görs för att stärka och
påskynda nyanländas etablering.
Vi ser de goda intentioner med ärendet. Det finns dock ett par
frågetecken som behöver utredas ordentligt innan beslut kan fattas
om att inrätta ett etableringscentrum.
Idag har Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för
etableringen och huvudansvaret för att de nyanlända ska komma ut i
arbete och studier. Deras medverkan har precis som förvaltningen
skriver en central roll och betydelse. Arbetsförmedlingen finns idag
med som samarbetspart och medverkar genom två arbetsförmedlare
i projektet Hållbar etablering, men förvaltningen gör själva
bedömningen att det i dagsläget inte finns några förutsättningar till
direkt medverkan från statliga myndigheter på Etableringscentrum i
form av samlokaliserad personal. Vilket göra att halva idén med
samarbetet faller.
Som förslaget är utformad idag finns det stora risker att
etableringscentrum kan skapa parallella strukturer och som
försvårar för människor istället för att hjälpa dem. Istället för att
skapa särlösningar är det är mer effektivt att man använder sig av
ordinarie verksamhet som finns till hands - så som inom
vuxenutbildning, jobbtorg och Arbetsförmedlingens insatser.
Tanken att koppla Intro Stockholm är god samtidigt som det finns
utmaningar som inte är utredda. Nyanländas kontakt med Intro
Stockholm är begränsad till deras första tid i staden. Det är de första
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veckorna som nyanlända som anvisas av Migrationsverket tar hjälp
av Intro Stockholm för att komma i kontakt med myndigheter,
ansöka om personnummer, ställa sig i bostadskö osv. Kopplingen
mellan Intro Stockholm med deras initiala stöd och
etableringscentrumet behöver utvecklas. Vidare önskar vi att
förvaltningen ser över hur ensamkommande barn och unga kan ta
del av verksamheter som etableringscentrum planerar att erbjuda.
Finansieringsmodellen för etableringscentrum är väldigt oklar. Den
ska bedrivas inom och igenom projektform, vilket bygger in väldigt
många risker gällande att kunna svara upp för kontinuiteten och
långsiktighet i insatserna inom en verksamhet för en sårbar
målgrupp som behöver samhällets stöd. Framför allt om tanken med
beslutet om att inrätta ett etableringscentrum ska bära större delen
av huvudansvaret för nyanländas etablering för stadens räkning.
Därför vill vi att förvaltningen kompletterar ärendet med
information om hur den långsiktiga finansieringen ser ut.
Vi vill understryka att vi ställer oss positiva till att staden utvecklar
samverkansformer med berörda statliga aktörer och myndigheter
som har till uppdrag att nå och arbeta med samma målgrupp – men
att dessa samverkansformer bör fyllas med tydliga innehåll, mål och
möjligheten till insatser som kan bidra och möjliggöra till
nyanländas etablering på riktigt.
Till sist är det viktigt att komma ihåg att det finns inga skäl att hasta
genom beslut innan frågetecknen har retts ut. För oss är det viktigt
att när nämnderna drar igång nya verksamheter ska det göras för att
stärka det arbete som idag görs, att långsiktighet och evidens ligger
som grund och möter de behov som innevånarna har.

Reservation

Ledamoten Linnéa Vinge (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
”1.Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Att därutöver anföra följande:
Det är arbetsförmedlingen som bär det övergripande ansvaret för
att arbetslösa kommer i arbete. Det är också arbetsförmedlingen
som bär helhetsansvaret för att nyanlända kommer i egen
försörjning. Av den huvudsakliga anledningen anser vi att behovet
av ett etableringscentrum inte finns och att det inte heller är
motiverat att lägga skattepengar på den här sortens åtgärder.
Det finns en överhängande risk att den arbetssökandes väg till
arbete blir svårare med för många aktörer inblandande. Att en
arbetssökande har flera olika handläggare och olika handlingsplaner
är inte en garant för ett positiv resultat.
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Idag verkar arbetsförmedlingen och även Jobbtorg Stockholm i
Stockholms stad inom de områden som ett tilltänkt
etableringscentrum skulle verka inom. Finns det brister i de insatser
som nyanlända kan ta del av idag är det bättre att man ser över den
verksamheten för att se om den på något sätt kan förbättras.”
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§9

Myndighetsutövande socialtjänst på skolan
Dnr 3.1.1-297/2020
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna
och utbildningsnämnden för kännedom
Ärendet

Barn som far illa eller riskerar att fara illa kan ha sammansatta
behov som behöver mötas av flera aktörer samtidigt. Samverkan
mellan myndigheter, verksamheter och olika aktörer kan därför vara
avgörande, vilket ställer krav på att professionella kan arbeta
tillsammans för att uppnå bästa resultat. Myndigheter har en allmän
lagstadgad skyldighet att samverka och det är betydelsefullt att det
finns förankrade goda strukturer och metoder för samverkan.
I rapporten synliggörs och lyfts aspekter kring hur
myndighetsutövande socialtjänst skulle kunna arbeta mer på plats i
skolan i skolan. Rapporten vill tydliggöra vad det kan innebära och
visa på olika sätt att organisera detta. I rapporten har inspel från
chefer, rektorer och utredare vid utbildningsförvaltningen, sex
stadsdelsförvaltningar samt socialförvaltningen gällande behov,
erfarenheter, önskemål, erfarenheter samt för- och nackdelar
kopplat till myndighetsutövande socialtjänst på plats mer i skolan
eller placerade i skolan, sammanställts. I rapporten lyfts också fram
exempel på hur samverkan mellan socialtjänst och skola organiseras
i andra kommuner. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
rapporten Myndighetsutövande socialtjänst på skolan.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 17 april 2020
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Socialnämnden
Protokoll
2020-05-26

§ 10
Arbetet med Krog 2022 - Delredovisning

Dnr 1.10.7-298/2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens delredovisning av
deltagandet i arbetet med Krog 2022.

Ärendet

Polisområde City beslutade våren 2019 att inleda ett projekt
benämnt Krog 2022 som syftar till att utveckla arbetet mot grovt
kriminella individer i city med fokus på krogar där narkotikabrott
och olika typer av vålds- och stöldbrott begås. I projektet ingår även
att fånga upp överservering av alkohol, det vill säga servering av
alkohol till kraftigt berusade personer. Arbetet sker i flera delar i ett
större linjearbete där polisen samarbetar med bland annat
Stockholms stad, STAD och krogbranschen. Exempel på
fokusfrågor är narkotikaförsäljning och bruk av narkotika hos
anställda och gäster i krogbranschen samt specialinsatser med andra
myndigheter mot individer inom organiserad brottslighet så som
ekonomisk brottslighet, penningtvätt och svart arbetskraft.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 22 april 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 11
Nulägesbeskrivning – konsekvenser av nya utskrivningsregler
– Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

Dnr 3.1.1-228/2020
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner nulägesbeskrivning –
konsekvenser av nya utskrivningsregler
2. Ärendet överlämnas för kännedom till stadsdelsnämnderna
och äldrenämnden

Ärendet

Socialnämnden har i budget för 2020 ett uppdrag att i samarbete
med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna förstärka stadens
förmåga att planera för utskrivningsklara patienter utifrån Lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Nulägesbeskrivningen lyfter följande områden som särskilt viktiga
framöver: förstärkt dialog mellan region Stockholm och
socialtjänsten med anledning av covid-19, fortsatt användning av
stödmaterial och riktlinjer, deltagande i och utveckling av
uppföljning av utskrivningsprocessen, medverkan i implementering
av nytt IT stöd, möjlighet att utföra digitala samverkansmöten
mellan huvudmännen och förstärkt fokus på effekter för patienter
och brukare. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
nulägesbeskrivningen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 6 april 2020
Beslutsordning

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 12
Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott 2019

Dnr 3.1.1-177/2020
Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden godkänner rapport över arbetet mot
felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2019.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna
för kännedom.

Ärendet

Stockholms stad har i mer än tio år bedrivit ett aktivt arbete med att
utreda och förebygga felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd.
Sedan 2008 har det på stadsdelsnämnderna funnits särskilda
utredare som utreder misstänkt felaktiga utbetalningar av
ekonomiskt bistånd. I föreliggande rapport redovisas
stadsdelsnämndernas arbete och stadsövergripande statistik för året
2019 såväl som socialnämndens arbete med att samordna och
utveckla detta arbete. Statistiken som presenteras i rapporten visar
positiva ekonomiska effekter av FUT-arbetet, främst i form av att
det medför att felaktigt bistånd hindras från att fortsatt utbetalas och
att personer i stor utsträckning återbetalar det bistånd som de
beviljats på felaktiga grunder. Det föreligger ett behov av att
fortsätta utveckla och samordna stadens arbete med felaktiga
utbetalningar. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
rapporten.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 27 april 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström (V),
tjänstgörande ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi)
”Socialtjänsten i Stockholm har sedan 2008 särskilda utredare som
utreder misstänkta felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd.
Rapporten för 2019 visar att antalet ärenden kring felaktiga
utbetalningar har minskat över tid, så även beloppen som staden fått
tillbaka som förra året var ca 1 miljon kronor. Rapporten visar att
beloppen staden får tillbaka är betydligt lägre än kostnaden för
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stadens FUT-utredare som uppgår till 13 medarbetare (alla ej på
heltid). 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 ibland kan vara svårt.
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
framkommit i arbetet med handlingsplanen för socialsekreterare och
biståndshandläggares arbetssituation.
Vi anser att resurserna främst bör riktas mot detta snarare än att
utreda misstänkta felaktiga utbetalningar då detta snarare tangerar
Polisens ansvarsområde. Resurserna som idag går till FUT skulle
kunna användas till att förslagsvis öka administrativa stödet på
enheterna och ökat bidrag för barn i familjer med ekonomiskt
bistånd. Att människor underutnyttjar systemet är ett vidare
problem än överutnyttjandet vilket forskning har visat. ”
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§ 13
Årsrapport för personligt ombud 2019
Dnr 3.1.1-201/2020

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens årsrapport för
personligt ombud 2019.
2. Socialnämnden överlämnar årsrapporten för personligt
ombud till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget för 2017 och 2018 lyftes personligt
ombud fram som en viktig verksamhet inom ramen för
stadsdelsnämndernas arbete. Bland annat konstaterades att Tjänsten
personliga ombud är under högt tryck och behovet behöver följas
noga. I stadens budget för 2019 framgår att: Tillgången till
stödinsatsen personligt ombud, genom vilken målgruppen får stöd i
kontakter med myndigheter och hjälp att formulera eventuella
behov av vård, stöd och service, ska säkerställas.
Personligt ombud riktar sig till personer med långvariga och
omfattande psykiska funktionsnedsättningar som har behov av
särskilt stöd för att kunna ta tillvara sina rättigheter i samhället. I
syfte att tillvarata personligt ombuds kunskaper om systemfel och
samverkansproblem har en stadsövergripande årsrapport
sammanställts om verksamheten. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner årsrapport för personligt ombud 2019 och att
rapporten lämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 19 mars 2020
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 14
Socialtjänstrapport 2019
En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad
Dnr 3.1.1-707/2019

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner Socialtjänstrapport 2019
2. Ärendet överlämnas för kännedom till stadsdelsnämnderna

Ärendet

För elfte året i rad har Socialtjänstrapporten tagits fram av
socialnämnden. Rapporten syftar till att beskriva tillståndet inom
Stockholms stads socialtjänst. 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. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner Socialtjänstrapport 2019 och överlämnar
ärendet för kännedom till stadsdelsnämnderna.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 12 maj 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström (V), ledamoten
Lotten Hammar, tjänstgörande ersättaren Anna Rantala Bonnier
(Fi).
”Socialtjänstrapporten har sammanställts för 11:e året i rad och kan
användas som underlag för politiken och dess prioriteringar. I årets
rapport framkommer det att orosanmälningar om barn som far illa
fortsätter att öka. Både till antalet och till andelen som går vidare till
utredning. Vanlig anmälningsorsak är fysiska övergrepp mot barnet.
Då alla orosanmälningar ska hinna behandlas och vid behov utredas
inom lagstadgade tidsgränser på ett likvärdigt sätt behöver
stadsdelsnämnderna få den budget som krävs för att klara
uppdraget. Att utreda barn som far illa är stadens absoluta viktigaste
uppdrag och får aldrig prioriteras ner av ekonomiska eller andra
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skäl. Stadsdelsnämnderna uppger i sina verksamhetsberättelser att
socialtjänsten möter alltmer komplexa barnavårdsärenden som
kräver insatser av diverse slag och här behöver initiativ tas till
utveckling inom stadens öppenvård.
Gällande barn i familjehem visar rapporten att endast 30 % av alla
placerade barn får besök i enlighet med rekommendationerna
(4 ggr/år). Staden bör omgående undersöka vad detta beror på.
Rapporten visar också på ökning av barn som växer upp under
osäkra boendeförhållanden vilket talar starkt för en annan
bostadspolitik behövs i Stockholm. Tyvärr verkar inte majoriteten ta
till sig de oroväckande rapporterna eftersom arbetet med
ombildningar pågår samtidigt som hemlösheten ökar. Vidare har
endast 38 av 100 genomgångslägenheter för barnfamiljer
förmedlades vilket är beklagligt. Under förra mandatperioden då vi
styrde förmedlades betydligt fler årligen. Att barn placeras i
tillfälliga lösningar ska alltid undvikas men då krävs att staden har
alternativ att placera i såsom genomgångsbostad. Majoriteten måste
höja ambitionerna både inom bostadspolitiken och inom
socialpolitiken.
I rapporten visas också de skillnader i livsvillkor som finns i staden.
I Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Skärholmen är det fler som
behöver ekonomiskt bistånd för sin försörjning än övriga stadsdelar.
Största ökningen föregående år gällande ekonomiskt bistånd finns i
Hässelby-Vällingby. Av barnen i Rinkeby-Kista har 11 % en
förälder som någon gång behövt ekonomiskt bistånd och en ökning
ses generellt bland unga upp till 24 år förra året vilket är oroande.
Behovet av budget och skuldrådgivning har också ökat markant
senaste åren.
Rapporten visar också på utvecklingsområden inom våld i nära
relation där socialtjänsten behöver bli bättre på att hitta särskilt
utsatta grupper såsom personer med funktionsnedsättning,
beroendeproblem eller psykisk ohälsa till exempel genom att
regelmässigt ställa frågor om våld mm. Traditionella kampanjer
staden gör för att få fler att söka stöd behöver också anpassas efter
dessa målgrupper och hur de enklast går att nå. Det framkommer
också behov av skyddat boende för personer med psykisk ohälsa
och kvinnor med funktionsnedsättning.
I socialtjänstens arbete med personer som har beroendeproblem ser
man en ökning av LVM-anmälningar vilket indikerar ett alltmer
komplext vårdbehov. Arbetet med Bostad först för personer med
långvarig hemlöshet är framgångsrikt och i led med forskning bor
de flesta kvar i den lägenhet man blivit tilldelad, sedan
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verksamheten med bostad först överfördes i egen regi 2016 har
antalet personer i lägenheter ökat med 58 lägenheter.
Slutligen ser vi att bristen på bostäder för personer med
funktionsnedsättning inte åtgärdats. Vi kan till exempel se att
behovet av bostad med särskild service inte har kunnat tillgodoses
inom stadens befintliga verksamheter under de senaste åren, här
behövs politiska krafttag för att komma tillrätta med
bostadslösheten för personer med funktionsnedsättning. ”
Särskilt uttalande

Ledamoten Linnéa Vinge (SD)
”Vi är skeptiska till att staden under rådande pandemi och
bostadsbrist fortsätter att hjälpa nyanlända med bostäder. Kostnaden
för dessa förväntas bara i år uppgå till över 44 miljoner kronor.
Sverigedemokraterna ser istället förutsättningar för hur många av
dessa boenden skulle kunna nyttjas som studentbostäder.
Vi vill också påtala att det i förvaltningens rapport framgår att de
allra flesta av de ”ensamkommande barnen” är över 18 år. Det blir
missvisande att benämna dessa som ”barn” i just detta
sammanhang, när de i andra sammanhang räknas som vuxna.
En trygg uppväxt ska vara en rättighet för varje barn. Det är därför
mycket oroväckande att antalet barn som lever under osäkra
boendeförhållanden ökar stadigt. Detta väcker naturligtvis frågor
gällande vilka resurser som idag riktas mot dessa barn. ”
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§ 15
Fördelning av statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot
våld i nära relationer

Dnr 1.5.2-288/2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner fördelning av statsbidrag för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer enligt
nedanstående.

Fördelning av statsbidrag för att kvalitetsutveckla
arbetet mot våld i nära relationer
Nämnd

Fördelning kronor

Rinkeby-Kista

499 891

Spånga-Tensta

308 587

Hässelby-Vällingby

442 299

Bromma

231 818

Kungsholmen

166 146

Norrmalm

165 744

Östermalm

169 970

Södermalm

422 188

Enskede-Årsta-Vantör

513 819

Skarpnäck

217 698

Farsta

359 311

Älvsjö

116 659

Hägersten-Liljeholmen

301 898

Skärholmen

312 659

Socialnämnden

150 000

Äldrenämnden

150 000

Summa totalt

4 528 687

Ärendet

Regeringen beslutade för år 2020 att ge kommuner och regioner
möjligheten att rekvirera medel för att utveckla arbetet mot våld i
nära relationer. Medlen rekvireras från Socialstyrelsen.
Stockholms stad rekvirerar 4 528 687 kronor som sedan ska
fördelas på stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden
för användning under perioden 1 januari-31 december 2020.
Medlen ska enligt anvisningarna användas för att utveckla
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära
relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för
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att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Förvaltningen föreslår att
pengarna fördelas enligt fördelningsnyckel för ekonomiskt bistånd
inom individ och familj, då det saknas en fördelningsnyckel för våld
i nära relationer. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
föreslagen fördelning till stadsdelsnämnderna, socialförvaltningen
och äldrenämnden.
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 9 april 2020
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 16
Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019

Dnr 3.1.1-233/2020

Socialnämndens beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen av inkomna lex Sarahrapporter under 2019.
2. Nämnden överlämnar redovisningen av inkomna lex Sarahrapporter under 2019 till kommunfullmäktige.
3. Ärendet överlämnas för kännedom till stadsdelsnämnderna,
arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden.

Ärendet

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har genom en enkät till
samtliga berörda nämnder följt upp rapporterade missförhållanden
enligt bestämmelserna om lex Sarah under 2019. Totalt
rapporterades 333 missförhållanden. Av rapporterna avsåg 296
missförhållanden i nämndernas verksamheter och 37 i enskild
verksamhet. Jämfört med 2018 har det totala antalet rapporter om
missförhållanden ökat. Ökningen av antal rapporter i egen regi har
främst skett inom verksamhetsområdena barn och unga,
äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner redovisningen av inkomna lex Sarah-rapporter
under 2019 samt överlämnar redovisningen till
kommunfullmäktige. Vidare föreslås att ärendet överlämnas till
berörda nämnder för kännedom.
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 20 april 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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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) – Kvartal 4, 2019

Dnr 3.1.1-290/2020

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 2019.
2. Socialnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och
socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande
beslut till kommunfullmäktige.
3.
Ärendet

Antalet ej verkställda beslut enligt LSS uppgick för kvartal 4,
2019 till 137 vilket är en ökning med 13 beslut jämfört med kvartal
4, 2018. Närmare hälften av de ej verkställda besluten
(56 ) avser bostad med särskild service för vuxna. Det är en
minskning med 4 ej verkställda beslut för denna insats jämfört med
kvartal 4, 2018 Antalet ej verkställda beslut enligt SoL uppgick till
62. Det är en ökning med 28 beslut jämfört med kvartal 4, 2018 och
en ökning med 2 beslut jämfört med kvartal 3, 2019. Den vanligaste
formen av bistånd som ej verkställts är kontaktperson.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporteringen
av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 4 2019 och att
rapporteringen överlämnas till kommunfullmäktige.
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 16 april 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 18
Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2020

Dnr 1.4.1-289/2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner att Enheten för hemlösa, samt
verksamheterna Tillfälliga boenden, Hvilan och Ljungbacken
deltar i kvalitetsutmärkelsen 2020.

Ärendet

Den 24 november 2020 delas årets kvalitetsutmärkelse ut i Blå
Hallen i Stadshuset. Kvalitetsutmärkelsen är en stimulans och
uppmuntran i arbetet med kvalitetsutveckling. Den ger samtidigt
staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel.
Frågorna i kvalitetsutmärkelsen kan också användas som ett
utvecklingsverktyg. Genom att delta i kvalitetsutmärkelsen
synliggör verksamheten sitt systematiska kvalitetsarbete.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att Enheten för
hemlösa, samt verksamheterna Tillfälliga boenden, Hvilan och
Ljungbacken deltar i kvalitetsutmärkelsen.
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 15 april 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 19
Hyresstöd till Fryshuset Husby 2020

Dnr 8.1.1-285/2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Stiftelsen Fryshuset ett
tidsbegränsat bidrag på 700 000 kronor till hyra för
verksamheten i Husby för 2020.

Ärendet

Stiftelsen Fryshuset ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på
700 000 kronor till hyra för verksamheten i Husby 2020.
Fryshuset i Husby är stiftelsens satsning i norra Stockholm.
Verksamheten syftar till att få unga att förflytta sig till ett positivt
sammanhang där de känner tillhörighet och möjlighet att påverka
sina liv. Verksamheten i Husby startade under hösten 2016.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar 700 000 kronor
till Stiftelsen Fryshuset. Medlen är avsedda för hyra till
verksamheten i Husby 2020.
Socialnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 15 april 2020.
Beslutsordning

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

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M),
Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C), Michaela
Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ledamoten Linnéa Vinge (SD) yrkade bifall till eget förslag till
beslut.
Reservation

Ledamoten Linnéa Vinga (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
”1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Att därutöver anföra följande:
Sverigedemokraterna anser det vara av stor vikt att föreningar som
erhåller kommunala bidrag också kan uppvisa en positiv effekt av
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verksamheten. Fryshuset erhåller redan många miljoner i bidrag av
Stockholms stad årligen. Vi menar att Fryshusets intentioner är
goda men vi saknar redovisning gällande på vilket sätt deras arbete
ger resultat.”

Socialnämnden
Protokoll
2020-05-26

§ 20
Anmälningsärenden

A.
B.
C.
D.

Förvaltningsgruppens protokoll 2020-05-20
Protokoll från funktionshinderrådet 2020-05-19
Tjänstemannabeslut
Inkomna skrivelser

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
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1.
§ 21

Övriga frågor
Inget för dagen.

