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§1
Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av skrivelse från
(V), § 16.
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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 31 augusti 2020.
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§3
Förvaltningen informerar

Förvaltningschefen Lena Lundström Stoltz informerade om
följande;
Sommaren har förflutet lugnt trots Coronaläget. Förvaltningens
krisledning är fortsatt aktiverad och kommer att sammankallas varje
vecka. Nämnden kommer att delges en veckovis rapport.
Även denna gång delges nämnden i anslutning till sammanträdet en
rapportering om det aktuella Coronaläget, denna gång från
Socialjouren, Framtid Stockholm och Intro Stockholm.
Sammantaget rapporteras att förvaltningens arbete i stort sett har
pågått som vanligt under sommaren

Nämnden tackade för informationen.
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§4
Nämndens frågor till förvaltningen

Vice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström och ersättaren
Anna Rantala Bonnier ställde fråga om att boenden för
ensamkommande i Stadsmissionens regi läggs ner under sommaren.
Ordföranden Jan Jönsson som träffat representanter från
Stadsmissionen svarade att en anledning till nedläggning är att
statsbidrag för att driva boenden för ensamkommande upphör. De
flesta har dock kunnat erbjudas eller på egen hand ordnat annat
boende.
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§5
Motion (SD) om att klarlägga Stockholms stads kostnader för
nyanlända, asylinvandring och illegala invandrare - svar till
kommunstyrelsen KS 2020/393

Dnr 1.7.1-213/2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på motionen från (SD) om att klarlägga Stockholms stads
kostnader för nyanlända, asylinvandring och illegala invandrare.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Peter Wallmark
(SD) och Martin Westmont (SD) till socialnämnden m.fl.
I motionen föreslås att staden ska tillsätta en utredning för att
klarlägga stadens kostnader för nyanlända, flyktinginvandring och
illegala invandrare. Det föreslås vidare att utredningen även ska
klarlägga om den nämnda invandringen skapar
undanträngningseffekter för stadens kommuninvånare.
Personer som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige omfattas av
lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), Den
som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen. Personer som inte har rätt att vistas i Sverige
omfattas fortsatt av LMA, även om de förlorat sin dagersättning
från Migrationsverket vilket innebär att rätt till bistånd enligt
socialtjänstlagen saknas. Kommunernas mottagande av nyanlända,
både de som bosätter sig själv och som anvisas via
Migrationsverket, finansieras genom statsbidrag. Det sociala
verksamhetssystemet i Stockholms stad stödjer inte framtagande av
statistik kring specifika målgrupper som till exempel papperslösa
eller nyanlända personer. Statistik kan endast hämtas fördelat på
försörjningshinder, d.v.s. av vilken anledning den sökande inte kan
försörja sig själv, såsom arbetslöshet eller sjukdom. Staden och
socialförvaltningen arbetar efter Agenda 2030 som bland annat
innefattar en strävan efter en väl fungerande välfärd som ger
jämlika livsvillkor, allas lika rättigheter och möjligheter oberoende
av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan
ställning. Att tillsätta en utredning för att kartlägga kostnader utifrån
migrationsstatus följer inte den principen. Förvaltningen föreslår att
socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på motionen.
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 11 augusti 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.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD),
tjänstgörande ersättaren Johan Kling (C) yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström 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.
Reservation

Ledamoten Linnéa Vinge reserverade sig mot beslutet till förmån
för det egna förslaget;
1. ” Att motionen tillstyrks
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Stockholmarna har rätt att få klarhet kring hur deras gemensamt
inbetalade skattemedel spenderas av stadens styrande politiker.
Avsaknaden av transparens kring frågor som rör kriminalitet och
kostnader kopplade till den förda invandringspolitiken är ett
misslyckande ur demokratisynpunkt. Vi respekterar de som vidhåller
att en fortsatt asylinvandring till Sverige är bra ur ett ekonomiskt
perspektiv, men påstår man att det är så måste man också kunna
belägga sitt påstående.
Frågor som rör kostnader för invandringen är mångfacetterad och
svåröverskådlig.
Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen nyligen gjort en
kartläggning kring statens kostnader för pensioner kopplat till den
förda invandringspolitiken. Resultatet visar att
den stora asylinvandringen från länder med låg utbildningsnivå till
Sverige kommer att fördubbla statens kostnader för grundskyddet i
pensionssystemet. Också på regeringsnivå tas det fram underlag
kring sambandet mellan asylinvandring och ökande kostnader.
Den här sortens utredningar behövs även på kommunalnivå. Ett
breddat beslutsunderlag ökar förståelsen för att all politik handlar om
prioriteringar. Kostar något väldigt mycket så måste man spara in på
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något annat. Med anledning av det ovan nämnda anser vi att
motionen ska bifallas i sin helhet.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi)
” Feministiskt initiativ instämmer i förvaltningens utlåtande i stort
men vill tillägga en frågeställning kring motionärernas vision om
vad utredningen egentligen ska svara på. Syftet med att tillsätta en
utredning bör vara att inhämta underlag för ett mer adekvat
beslutsfattande. Detta kräver att en föreslagen utredning har en
frågeställning att besvara. I Sverigedemokraternas motion är det
tydligt att skribenterna redan har tagit ställning till vad utredningen
ska komma fram till. Som utgångspunkt för denna utredning ställer
motionärerna grupper mot varandra genom ett antagande om
samhälleliga nettokostnader för vissa grupper och att de resulterar i
besparingar och undanträngningseffekter för andra
kommuninvånare. Motionärerna oroar sig även för att så kallad
”politisk korrekthet” ligger i vägen för en tydligare bild av hur
invandring påverkar kommunens verksamheter. Här verkar
Sverigedemokraternas egen ideologiska utgångspunkt stå i vägen
för mer kunskapsunderlag. Om det är kostnader för staden som
Sverigedemokraterna oroar sig för bör de istället överväga att inte
belasta förvaltningarnas resurser med utredningar de redan har
bestämt resultatet av och vars syfte enkom handlar om att ställa
grupper mot varandra.”
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§6
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020 - -svar till
kommunstyrelsen KS 2019/1954

Dnr 1.7.1-351/2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen avseende rekommendation om
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
fr.o.m.2020

Ärendet

Sedan flera år finns gemensamt överenskomna regler, kallade
samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens
och industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra
inom olika områden. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR), Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och
Swedish Labtech. Reglerna har nu moderniserats och uppdaterats
till dagens kontext. SKRs styrelse har godkänt den reviderade
överenskommelsen om samverkansregler och rekommenderar
regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen.
Syftet med samverkansreglerna är att slå fast de yttre ramarna för
samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrin så att
förtroendet för det offentliga inte riskerar att skadas och roller och
mandat blir tydliga. Förvaltningen anser att förtydligandena i
samverkansreglerna är bra och att materialet bör utgöra ett bra stöd
för ett transparent samarbete. Förvaltningen föreslår att nämnden
hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 9 juni 2020.
Beslutsordning

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§7
Reglering av undersköterskeyrket- kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) –svar till
kommunstyrelsen KS 2020/871

Dnr 1.7.1-557/2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar till kommunstyrelsen på remiss av promemoria om
Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020/871)

Ärendet

Regeringen beslutade i oktober 2017 att ge en särskild utredare i
uppdrag att se över hur yrket undersköterska skulle kunna regleras i
syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och
omsorgen. Under beredningen av betänkandet i Regeringskansliet
har det framkommit att vissa delar i betänkandet behöver ändras. I
promemorian förtydligas vilka ändringar som föreslås och vilka
konsekvenser de kan leda till. Utifrån arbete inom kommunal
hälso- och sjukvård ställer sig förvaltningen positiv till förslaget om
att skydda yrkestiteln undersköterska så att det blir en yrkesgrupp
med mer enhetlig kompetens. Förvaltningen anser dock att förslaget
kan innebära att vårdperspektivet stärks på bekostnad av behoven
inom funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatrin. Nuvarande
förslag skulle kunna leda till att det blir svårare att rekrytera
kompetent personal med gedigna kunskaper i pedagogiskt stöd till
nämnda områden och förvaltningen anser att en översyn som
tydligare tar hänsyn till vad förslagen kan innebära för samtliga
områden behöver göras. Förvaltningen föreslår att nämnden
godkänner tjänsteutlåtandet som svar till kommunstyrelsen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 14 juni 2020.
Beslutsordning

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

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

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström, tjänstgörande
ersättaren Björn Häll Kellerman båda (V), ledamöterna Karin
Gustafsson, Anders Göransson, Lotten Hammar alla (S) reserverade
sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” 1.Socialnämnden godkänner delvis förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar till kommunstyrelsen på remiss av promemoria om
Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020/871)
2.Därutöver anförs följande
Det har länge funnits stora behov av att reglera undersköterskornas
utbildning och kompetenskrav. Även Socialstyrelsen har konstaterat
numera att arbetsgivarna, både offentliga och privata, knappt vet
vilka kunskaper undersköterskan har vid anställningstillfället. Allt
detta beror på brist på nationell utbildning och framförallt på brist
på reglerad examen vid avslutad utbildning. Med det i bagaget är
det betydligt svårare att ha en god patient-/brukarsäkerhet.
Ett viktigt syfte med att införa en skyddad yrkestitel för
undersköterskor att öka kvaliteten och säkerheten i vården och
omsorgen. Därför tillstyrker vi inte förslaget i den del det avser att
den som senast den 31 december år 2026 ansöker om bevis om
skyddad yrkestitel och vid ansökan varit verksam med yrkestiteln
undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid
under fem år de senaste tio åren före ansökan ska få bevis om rätt
att använda yrkestiteln. Att ha personal som inte har grundläggande
kompetens motverkar syftet med en skyddad yrkestitel och ökar
varken kvaliteten eller patientsäkerheten inom vård och omsorg.
Även Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm
uttrycker samma farhåga och anser att detta inte bör bifallas. En
skyddad yrkestitel kan inte beviljas för någon som inte har de
teoretiska kunskaperna och inte heller har validerat sina kunskaper
så att de motsvarar kraven i den nationella utbildningen. Det
kommer också att försvåra för att verksamheterna tryggt ska kunna
delegera vissa arbetsuppgifter.
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Vi anser också att förlängningen av övergångsbestämmelser är för
lång. Den nya nationella utbildningen träder i kraft den 1 juli 2021.
Då kan staden beräkna att de första undersköterskorna med en
utbildning som motsvarar kraven för skyddad yrkestitel kommer ut i
december 2022 från vuxenutbildning. Det blir knepigt att då ha
olika undersköterskegrupper med olika kompetenser på
arbetsplatserna under flera års tid.
Slutligen behöver det tydliggöras hur man avser att tillgodose
behoven kring kompetens och rekrytering som finns inom
funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatrin.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i förslag till beslut
och reservation från (V),(S).
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§8
Slutbetänkande av utredningen om uppföljning av
minoritetspolitiken - Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt
samordning och uppföljning (SOU 2020:27) –svar till
kommunstyrelsen KS 2020/974

Dnr 1.7.1-544/2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar till kommunstyrelsen på remiss om betänkandet av
utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken – Högre
växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning
(SOU 2020:27).

Ärendet

Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat Slutbetänkande
av utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken – Högre växel
i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU
2020:27). Utredaren har haft i uppdrag att närmare analysera och
föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av
minoritetspolitiken ska organiseras. Utredaren fick även i uppdrag
att föreslå hur uppföljningen av minoritetspolitiken kan förbättras.
Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig
organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt
minoritetspolitik. Enligt utredningen har dagens organisering och
uppföljning brister i form av bland annat otydligt uppdrag och
mandat till uppföljningsmyndigheterna, brist på analys i
uppföljningen och resursbrist hos en av två huvudansvariga
uppföljningsmyndigheter. Minoritetspolitikens nuvarande tre
delområden: diskriminering och utsatthet, inflytande och
delaktighet samt språk och kulturell identitet, föreslår man i
utredningen att ersätta med fyra delmål, vilket förvaltningen ställer
sig positiv till. Vidare föreslår utredningen att flytta uppdraget som
central uppföljande och samordnande myndighet från Länsstyrelsen
i Stockholms län till Institutet för språk och folkminnen, Isof.
Förvaltningen ser positivt på detta. Isof har ett mer avgränsat
uppdrag jämfört med länsstyrelsen vilket bedöms ge bättre
förutsättningar för att uppföljningsuppdraget får en tydligare plats
på dagordningen.. Dessutom innebär flytten eventuellt en större
möjlighet för kommunerna att få stöd i arbetet med de nationella
minoriteternas rättigheter och uppföljningen av dessa.

Socialnämnden
Protokoll
2020-08-25

Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 6 augusti 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Minoritetslagen förutsätter att kommuner inom
förvaltningsområdena kan erbjuda till exempel omsorg på
minoritetsspråk. Det finns en utmaning med detta i och med en brist
på personal med adekvat språk och kulturkompetens - en fråga som
lyfts inom äldreomsorgen men som likväl är aktuell inom andra
områden. Liggande förslag innebär att kommuner nu kommer få
utökat stöd i frågor som informationsmaterial, utbildning,
metodstöd mm vilket välkomnas. Utredningen föreslår nu fyra
delmål varav ett rörande kulturell identitet – att personer som tillhör
en nationell minoritet har rätt till språk och tillgång till sitt
kulturarv. Det är bra att lyfter målet och uppmärksammar att det
finns och kommer att finnas människor som inte kan språket fullt ut
men som har en kulturell identitet kopplad till någon av de
nationella minoriteterna. Här vore det intressant med en
genomlysning av stadens verksamheter även riktat mot andra
målgrupper inom socialtjänsten såsom exempelvis LSS för att se
hur detta framöver kan stärkas.
Utöver detta hade vi önskar att utredningen haft en
barnkonsekvensanalys. För att säkerställa en högre växel krävs att
förlag på förändringar gällande samordning och uppföljning av
minoritetspolitiken antas få positiva konsekvenser för dagens och
morgondagens barn och unga. I utredningen beskrivs vikten av barn
och ungas delaktighet. Utredningen beskriver också utmaningar
kring barn och ungas egen organisering. Hur utredningens förslag
ska hantera dessa utmaningar är dock svårt att utläsa av utredningen
förslag. En barnkonsekvensanalys i utredningen hade tydliggjort hur
förslagen förhåller sig till barn och ungas rättigheter.”
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Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§9
Månadsrapport för juli månad 2020

Dnr 1.3.1-501/2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapport för juli månad
2020.
Ärendet

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett underskott mot
budget med 1,5 mnkr efter beräknade prestationsförändringar och
återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen.
Nämnden prognostiserar att återredovisa 28 mnkr för nyanlända till
kommunstyrelsen. Årsprognosen är väldigt osäker med anledning
av Covid-19.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 6 augusti 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 10
Projektet ”Att höra till - Insatser för äldre i utsatta
livssituationer”

Dnr 8.1.1-645/2020
Information med anledning av situationen med Covid-19

Socialnämndens beslut

Informationen om påverkan på arbetet i Projektet ”Att höra till Insatser för äldre i utsatta livssituationer” utifrån situationen
med Covid-19 läggs till handlingarna..

Ärendet

Sociala Missionen har under åren 2019 och 2020 beviljats ett
tidsbegränsat bidrag av socialnämnden för projektet ”Att höra till insatser för äldre i utsatthet” i samverkan med organisationerna
Ny gemenskap, Hela Människan Stockholms län och
Immanuelskyrkan. En projektledare arbetar tillsammans med flera
stadsdelsförvaltningar och frivilligorganisationer för att initiera
samarbeten för att möjliggöra etablering av öppna mötesplatser som
caféer, körverksamhet, stöd och rådgivning mm för målgruppen
äldre i utsatta livssituationer. Projektet har också genomfört
seminarier, bildat nätverk för samverkan och etablerat ett samarbete
med socialförvaltningens uppsökarenhet och deras projekt gällande
hemlösa över 65 år Sociala missionen har den 15 april 2020
inkommit med en skriftlig information med anledning av Covid-19
och vilka konsekvenser det har fått på projektets verksamheter och
aktiviteter som till stor del inte går att genomföra i dagsläget.
Förvaltningen föreslår att informationen läggs till handlingarna.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 8 juni 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 11
Kvalitetsgranskning Familjevård – hälsa, umgänge och
delaktighet

Dnr 3.4.1-705/2019
Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner socialtjänstinspektörernas rapport
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till samtliga
stadsdelsnämnder
Ärendet

Granskningen avser handläggningen av familjevård och omfattar
Farsta, Hägersten-Liljeholmen och Norrmalm-Östermalm
stadsdelsförvaltningar. Sammanlagt granskades 42 barnärenden,
med fokus på hälsa, umgänge och delaktighet. Granskningen visade
bland annat att barn i hög grad gjordes delaktiga och hade
inflytande över umgängesplaneringen. Barnets röst framträdde
tydligt och fanns integrerad i handläggningen, bland annat med
hjälp av en bred flora av samtalsstödjande metoder. Det tydligaste
utvecklingsområdet var den systematiska uppföljningen av barnets
fysiska och psykiska hälsa, samt tandvård. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner socialtjänstinspektörernas rapport
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 12 augusti 2020.
Beslutsordning

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 12
Delegation från stadsdelsnämnderna till
funktionshinderinspektörer och socialtjänstinspektörer

Dnr. 1.2.1-511/2020
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens framtagande
av delegation för socialförvaltningens inspektörer
2. Socialnämnden uppmanar samtliga stadsdelsnämnder att
delegera till socialförvaltningens funktionshinderinspektörer
och socialtjänstinspektörer rätten att ta del av
sekretessreglerade handlingar i syfte att genomföra
granskning av verksamhet

Ärendet

Stadens funktionshinderinspektörer och socialtjänstinspektörer ska
granska verksamheterna ur ett brukarperspektiv med avseende på
kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde. I samband med
inspektörernas utvecklingsarbete har frågan lyfts om behov av
förtydligande beträffande det juridiska stödet för insyn i
stadsdelsförvaltningarnas individärenden, vilket är en central del i
inspektörernas kvalitetsgranskningar. Bedömningen från
stadsledningskontorets social- och skoljuridiska enhet är att beslut
om delegation från stadsdelsnämnderna bör tas fram som underlag
för inspektörernas kvalitetsgranskningar. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner förslaget.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 31 juli 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 13
Ledsagning för inköp av dagligvaror
En översyn av möjligheterna till ledsagning och ledsagarservice för
inköp av dagligvaror.

Dnr 3.1.1-483/2020
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens översyn av
möjligheterna till ledsagning och ledsagarservice för inköp
av dagligvaror.
2. Ärendet delges samtliga stadsdelsnämnder

Ärendet

Socialnämnden har i budget 2020 uppdraget att genomföra en
översyn av möjligheterna till ledsagning och ledsagarservice för
inköp av dagligvaror. Ledsagning och ledsagarservice är sociala
insatser som syftar till att möjliggöra aktiviteter utanför hemmet.
Beviljade timmar kan flexibelt användas inom ramen för tre
månader och får användas fritt inom ramen för de behov som
beslutet om insatsen avser. Det kan således bli aktuellt med andra
aktiviteter än de som nämns i biståndsbeslutet eller beställningen
vilket är möjligt så länge målet med insatsen uppfylls – delaktighet i
samhället (Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice KS
2018:585) Det finns därmed möjlighet för den enskilde att använda
beviljad tid för ledsagning eller ledsagarservice för inköp av
dagligvaror. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
redovisning av översynen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 6 augusti 2020.
Beslutsordning

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Förvaltningen har gjort en översyn av gällande riktlinjer för
ledsagning och ledsagarservice gällande inköp. Riktlinjerna för
ledsagning och ledsagarservice gjordes om förra mandatperioden då
den rördgrönrosa majoriteten ville säkerställa att rätten till
ledsagning fastslogs och att insatsen gjordes mer flexibel för
brukarna och rätten till exempelvis inköp stärktes- dvs att man ej
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ska hänvisas till hemtjänst för inhandling utan att detta ska kunna
ske inom ramen för ledsagningen. Syftet med förra översynen av
riktlinjerna var också att säkerställa så att detta även gällde personer
över 65 år. Förvaltningen konstaterar i ärendet att
ledsagningstimmar kan användas även till inköp- både utifrån
gällande riktlinjer som ju är tämligen nya och enligt lagstiftningen.
Det är därför beklagligt att personer fortfarande i praktiken hänvisas
till hemtjänst som är en avgiftsbelagd insats enligt SoL ute i
stadsdelarna när de efterfrågar stöd med inköp- tex synskadade. Vi
uppmanar därför borgarrådet att omgående se till att gällande
riktlinjer efterföljs i alla stadsdelar och att flexibiliteten ökar för
brukarna framför ökad kontroll. Det bör också säkerställas att
utförarna inom ledsagning har kunskap och utbildning i stadens
riktlinjer.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§ 14
Uppföljning av IOP utsatta EU-medborgare
Uppföljning av verksamheten under perioden 2019-11-01 till
och med 2020-04-30.

Dnr 2.11.6-56/2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljning av
IOP-samarbetet med frivilligorganisationerna
Ny Gemenskap, Convictus, Frälsningsarmén, och Stockholms
Stadsmission om utsatta EU-medborgare

Ärendet

Sedan 2017-05-01 har socialnämnden ingått idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med fyra frivilligorganisationer; Ny Gemenskap,
Convictus, Frälsningsarmén, och Stockholms Stadsmission, som
tillhandahåller stöd för EU- och tredjelandsmedborgare som vistas
tillfälligt i staden och befinner sig i en utsatt situation. Stödet ges i
form av härbärge nattetid och dagverksamheter. Uppföljning av
partnerskapet sker i en gemensam verksamhetsrapport som
upprättas två gånger per år. Ärendet avser verksamhet som bedrivits
under perioden 2019-11-01 till och med 2020-04-30.
Nattverksamheten har bedrivits vid tre härbärgen och genomfört
sammanlagt 16 888 övernattningar, varav ca 34 % avser kvinnor.
Dagverksamhet har bedrivits vid fem olika verksamheter som
sammanlagt tagit emot 38 248 besök, varav ca 14 % är kvinnor.
Besökarna till såväl dag- som nattverksamheterna kommer
huvudsakligen från Rumänien och Polen.
Jämfört med föregående period, minskade antalet platser på
nattverksamheter till följd av olika åtgärder kopplade till pågående
pandemi och risken för att insjukna i coronavirus, Covid-19.
Antalet besök till dagverksamheterna har fortsatt att öka jämfört
med tidigare perioder. Förvaltningen föreslår att nämnden
godkänner redovisningen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 4 augusti 2020.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamöterna Karin Gustafsson m.fl. (S)
” Det har varit en speciell period att bedriva social akut verksamhet
i under våren eftersom Sverige, Stockholm och världen befunnit sig
i en pandemi vilket också märks i uppföljningen. Antalet sovplatser
för målgruppen har minskat inom befintlig IOP för att minska
smittspridning samtidigt som inga nya enheter har öppnats, dagar
innan karens har ökat vilket vi tycker är rätt väg att gå. Målet bör
vara att inte ha karensdagar i framtiden för sovplatserna utan att de
ska fördelas efter behov som uppstår. Som lösning på gruppens
utsatthet anser vi dock inte att den här typen av flyttkarusell är
rimlig med vräkningar och korta boendetider på härbärgen. Vi
förespråkar mer långsiktiga boendealternativ som lagliga
uppställningsplatser för husvagnar vilket har prövats i andra
kommuner och också skulle minska förstörelse i naturområden.
Detta borde också vara särskilt motiverat nu när det är viktigt att
minska smittspridning.
Vi ställer oss vidare kritiska till att vräkningar av boplatser har
fortgått under pandemin och på vissa håll tom ökat och inga nya
möjligheter till sovplatser öppnat, istället har man tvingats blanda
personer med och utan symptom på ett sätt som inte är acceptabelt.
Man bör framöver försöka att ha personer med symptom på samma
ställe för att minska smittspridning samt öka möjligheterna till att
sköta hygien och liknande för målgruppen. Vi har tidigare också
påpekat att det är alldeles för låg grad kvinnor som tar del av detta
IOP, värt att notera är att tex stadens egna EU-team möter 50%
kvinnor i sin verksamhet som har behov av stöd av olika slag medan
det är färre som tar del av det IOP erbjuder vilket vi anser måste
förändras. ”
Särskilt uttalande

Linnéa Vinge (SD)
”Vi motsätter oss att Stockholms stad ska finansiera resurser för
personer utan rätt att uppehålla sig i landet och anser att dessa
resurser i första hand ska komma hemlösa medborgare till del. Med
anledning av det reserverade sig Sverigedemokraterna när beslutet
om att ingå i ett idéburet offentligt partnerskap togs.
Stockholms stad har inget ansvar att försörja andra länders
medborgare, än mindre illegala invandrare som fått avslag på sin
asylansökan. ”
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Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§ 15
Anmälningsfrågor

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-08-19
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-08-20
C. Protokoll från individutskottets sammanträden 2020-0504, 2020-06-16
D. Tjänstemannabeslut
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§ 16
Skrivelse från (V) om frågan om sexköp
Socialnämnden beslut

Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att bereda skrivelsen
från (V) och återkomma till nämnden
Vice ordföranden Alexandra Mattsson, m.fl.(V)
” Under våren har frågan om sexköp vart uppe till debatt i såväl
tidningar som program på TV. Det är glädjande att frågan har
uppmärksammats då personer som säljer och skadar sig med sex
behöver få stärkt stöd och straffet för sexköp länge har varit alldeles
för lågt och icke avskräckande- vilket har påpekats av
professionella inom stödverksamheter och Polisen i flera år. Om
personer som köper sex enbart kan betala böter och sen gå hem och
sova hos sin familj blir inte konsekvenserna särskilt märkbara om
man inte samtidigt råkar vara en offentlig person varför efterfrågan
på att köpa sex fortsätter att vara ständigt hög.
Vi välkomnar att regeringen nu är villig att ändra straffet för sexköp
till fängelse vilket Vänsterpartiet tidigare motionerat om i riksdagen
men anser att mer kan göras även på kommunal nivå för att minska
efterfrågan på sexköp och därmed antalet kvinnor som far illa
årligen till följd av sexhandeln i Sverige.
I Umeå kommun har politikerna uppmanat Polisen att göra
orosanmälningar till socialtjänsten i de fall de griper en person för
sexköp som har minderåriga barn- detta är något vi anser Stockholm
stad ska ta efter. Det har troligen både en avskräckande effekt och
gör så att även medföräldern får kunskap om att den andra föräldern
köpt sex vilket inte är självklart idag utan är något som kan pågå
under lång tid. Samtidigt ger det också socialtjänsten möjlighet att
göra en bedömning i varje enskilt fall om barn i familjen kan
behöva stöd och en möjlighet att erbjuda den som köpt sex och
anhöriga stöd via stadens mottagning. Forskning visar att män som
köper sex är mer benägna att använda våld i hemmet varav det kan
anses väl motiverat att barnens behov behöver uppmärksammas.
Detta förslag bör självklart kombineras med extra satsningar på
anhörigstöd och på att öka tillgången till stöd för framförallt unga
som säljer sex då MIKA-mottagningen arbetar med myndiga
personer. Idag ska exempelvis alla unga som misstänkts ha begått
brott kallas till allvarssamtal inom 48 timmar på lokal socialtjänstvi anser att det vore rimligt att staden också antar en garanti att alla
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unga som skadar sig med sex erbjuds stöd inom 24 timmar på
förslagsvis Framtid Stockholm.
Med bakgrund mot detta vill vi ställa följande fråga till
förvaltningen
- Vilka förstärkningar behövs inom förvaltningens enheter
exempelvis KAST och Framtid Stockholm för att detta
förslag ska vara genomförbart? ”

