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Ordförande
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Åkerström (V)
Vice ordförande
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Ledamöter

Jan Jönsson (L), ordf.
Alexandra Mattson Åkerström (V) vice ordförande
Ole-Jörgen Persson (M)
Birgitta Thulin (M)
Mattias Keresztesi (M)
Mariana Moreira Duarte (MP)
Kristin Jacobsson (C)
Michaela Hollis (KD)
Karin Gustafsson (S)
Anders Göransson (S)
Jackie Nylander (V)
Christina Wallmark (SD)
Tjänstgörande ersättare

Björn Häll Kellerman (V)
Ersättare

Natalia Ringblom (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Maria Dachner (C)
Björn Häll Kellerman (V)
Niclas Karlsson (SD)
Anna Rantala Bonnier (Fi)
Tjänstemän

Fredrik Jurdell, socialdirektör
Veronica Wolgast Carstorp, avdelningschef
Jenny Swärd, avdelningschef
Elin Månsson, socialsekreterare
Helena Düsing, enhetschef
David Ekstrand, borgarrådssekreterare
Marcus Wåhberg, borgarrådssekreterare
Anders Yngman, vik borgarrådssekreterare
Inga-Karin Mellberg, nämndsekreterare
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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 utses att justera dagens protokoll. Ordföranden
meddelade att justering sker måndag 4 oktober 2021.
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§3
Förvaltningen informerar

Under den här punkten hade polisområdeschefen Palle Nilsson
bjudits in för att ge polisens bild av det grova skjutvapenvåldet i
Stockholm. Palle Nilsson påvisade en mängd insatser från polisen i
samarbete med bland annat socialtjänsten som gjort stor skillnad.
Många grovt kriminella personer är lagförda. Arbetet går vidare
Från socialförvaltningen deltog Elin Månsson, socialsekreterare
med inriktning avhopparverksamhet och Helena Düsing, enhetschef
för enheten för hemlösa för att informera om socialförvaltningens
avhopparverksamhet och samverkansprojektet mellan socialtjänst,
polis och kriminalvård, Trefas, med inriktning mot grovt kriminella.
Nämnden tackade för informationen.
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§4
Nämndens frågor till förvaltningen

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström ställde fråga om
vaccinationsgrad inom LSS verksamheterna.
Socialdirektören Fredrik Jurdell svarade dels att fråga om
vaccination inte får ställas dels att det inte har varit någon särskilt
stor fråga. Förhållandet beträffande smitta är låg och motsvarar vad
som kan uppges för övriga samhället.
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§5
Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/941

Dnr 1.6–381/2021

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar till kommunstyrelsen på remiss av Kommuner mot
brott (SOU 2021:49)
2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Regeringen har remitterat betänkande ”Kommuner mot brott” till
bland andra Stockholms kommun. Kommunstyrelsen har till
socialnämnden remitterat ärendet för besvarande. Utredningen
föreslår att det införs en ny lag som anger vilka krav som ställs på
kommunerna. Lagen föreslås heta lagen om kommunernas ansvar
för förebyggande arbete och träda i kraft 1 januari 2023.
Utredningen föreslår att Brottsförebyggande rådet ska ansvara för
det strategiska kunskapsstödet och hjälpa kommunerna att uppfylla
lagens krav samt i samråd med länsstyrelserna kartlägga vilket stöd
som kommunerna har behov av. Sammanfattningsvis ser
förvaltningen positivt på att lagförslaget riktar sig till samtliga
kommuner oavsett storlek, behov och förutsättningar. Det är bra att
utredningen framhåller vikten av att det brottsförebyggande arbetet
grundas på kunskapsbaserade underlag och att åtgärder som vidtas
följs upp och utvärderas för att säkerställa att arbetet är effektivt.
Förvaltningen välkomnar att utredningen lyfter civilsamhällets roll
samt ger exempel på flera olika modeller för samverkan men anser
att vikten av samverkan med skolan kunnat belysas ytterligare.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner
tjänsteutlåtandet som svar på kommunstyrelsens remiss av
Kommuner mot brott (SOU 2021:49).
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 8 september 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Otrygghet kostar, både i form av mänskligt lidande och i
kostnader. Utredningen fastslår att brottslighet kostar Sverige
mellan 132 och 488 miljarder kronor årligen. Kostnaderna för
alkoholrelaterad brottslighet uppgår till ca 10 miljarder kronor per
år. Medan nationalekonomer har beräknat att en gängmedlem som
sysslar med kriminalitet i 15 år kan kosta samhället ca 23 miljoner
kronor och en enskild våldshändelse med två offer, förövare, vittnen
och anhöriga kan uppgå till 75 miljoner kronor. Det är ofantliga
summor som skulle kunna användas på ett annat sätt där det gör
nytta för medborgarna och i välfärden. Därför har alla aktörer, stat,
region, kommun och näringsliv, ett intresse av att arbeta
brottsförebyggande.
Arbetet för jämlikhet och mot segregation är avgörande om vi ska
skapa ett tryggare samhälle Samhället måste göra sitt yttersta för att
alla barn ska få bra uppväxtvillkor. Ett samhälle som inte investerar
i barn och deras utveckling riskerar på lång sikt möta stora
utmaningar med ojämlikhet, segregation och otrygghet. Att
kommunerna får ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande
arbetet är inte mer än rätt eftersom kommuner förfogar över många
verktyg som lägger grunden för trygghet. Vi välkomnar utredningen
och dess förslag. Det är också bra att regeringen redan nu har
aviserat att man avser att förverkliga utredningens förslag och
därför avsatt medel i budgetpropositionen för 2022 och åren framåt.
Medel som ska komma kommunerna till del i enlighet med
utredningens förslag.
Att kommunerna också får ett särskilt ansvar för samordningen av
det lokala brottsförebyggande arbetet ligger i linje med vår
övertygelse om att trygghetsarbetet ska vara decentraliserat.
Lägesbilderna ser olika ut i olika områden och för Stockholms stads
del är utmaningarna olika i de olika stadsdelarna. Därför är det
centralt att processer och insatser sker lokalt. Det är också viktigt att
det brottsförebyggande arbete som bedrivs grundar sig på beprövad
erfarenhet och evidensbaserade metoder.
Det finns en god grund i Stockholm för att arbeta i enlighet med det
lagstadgade uppdrag som kommunerna ges. Många nämnder har
verksamheter som syftar till att arbeta både med situationell och
social prevention. Stockholms utmaning de senaste åren har varit att
stadens ledning inte prioriterat att avsätta resurser för att säkerställa
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att barn och unga inte rekryteras till kriminalitet. Skola och
fritidsverksamheter har haft dåliga budgetar endast för att den
politiska ledningen har valt skattesänkning framför investeringar i
barn och unga. Med anledning av detta anser vi att staten måste
säkerställa att de statliga bidragen som ges till kommuner för att
arbeta brottsförebyggande måste gå till just det brottsförebyggande
arbetet. Medlen ska inte kunna användas för skattesänkningar eller
andra verksamheter som inte har med trygghetsarbete att göra. ”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V).(S)
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§6
Mer relevant än någonsin – biblioteksplan för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/850

Dnr 1.6-349/2021
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen Mer relevant än någonsin –
Biblioteksplan för Stockholms stad 2022-2025
2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Mer relevant än någonsin - Biblioteksplan 2022-2025 ska ersätta
Stockholm stads tidigare biblioteksplan Här är världen större –
biblioteksplan 2016-2020. Den nya biblioteksplanen 2022-2025
behandlar bibliotekens roll i Stockholms stad och pekar ut
riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet de
kommande åren. Biblioteksplanen lyfter fem strategiska
förflyttningar för biblioteksverksamheten de kommande åren:
 Från bokryggar till levande litteratur
 Från bibliotekets bestånd till stockholmarnas samling
 Från kopieringsrum till samhällsuppdrag
 Från biblioteket mitt i byn till bibliotek i hela staden
 Från erbjudande till inbjudande
Förvaltningen ställer sig positiv till biblioteksplanen 2022-2025 och
föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 24 augusti 2021.
Beslutsordning

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

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C),
Michaela Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) yrkade bifall till eget förslag
till beslut.
Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander, tjänstgörande ersättaren Björn Häll Kellerman alla (V),
ledamöterna Karin Gustafsson, Anders Göransson båda (S)
reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”Att förslaget till biblioteksplan 2022-2025 godkänns delvis
Att utbyggnaden av nodbibliotek inte får ske på bekostnaden av de
lokala biblioteken
Att barnlitteraturen delvis undantas från den gemsamma samlingen
Att däröver anföra följande
Förslaget på biblioteksplan för 2022-2025 är en genomarbetad och
gedigen produkt som bygger på ett arbetssätt där man lyssnat på
Stockholmarnas erfarenheter och behov av biblioteksverksamheten i
staden. Biblioteksplanen är fylld av berättelser som visar på hur
viktigt biblioteket är som samhällsinstitution och hur stolta vi ska
vara över den fantastiska biblioteksverksamhet vi har idag.
Staden växer, biblioteksbesökarnas och läsarnas beteendemönster
har förändrats kraftigt över tid vilket fodrar att biblioteken behöver
anpassa sin verksamhet för att möta stockholmarna på ett bättre sätt.
Vi delar därför biblioteksplanens lovvärda ambition om att göra
biblioteken mer relevanta än någonsin och det finns ett behov av att
stärka bibliotekens förutsättningar för att klara av sitt oerhört
samhällsviktiga och omfattande uppdrag. Det handlar både om
stärkt finansiering och att ta kliv framåt för att Stockholms bibliotek
ska ligga i framkant nationellt och hålla högsta möjliga kvalitet.
Vi vill dock vara tydliga med att strategiska förflyttningar behöver
ske varsamt och med eftertanke. När biblioteken får ett förändrat
uppdrag på strukturell nivå måste man säkerställa att det inte sker
på bekostnaden av en likvärdig tillgång till biblioteken för alla
Stockholmare oavsett utbildningsbakgrund eller var i staden man
bor.

11

Socialnämnden
Protokoll
2021-09-28

När det gäller de nya strategiska förflyttningar som presenteras i
biblioteksplanen är vi i grunden positiva till förslagen, men vi ser att
det finns risker och utmaningar som utan noga avvägningar och
fullgod finansiering kan leda till oönskade effekter.
Från bibliotekets bestånd till stockholmarnas samling
Det finns flera vinster att göra när biblioteken går från ett lokalt
bestånd till en gemensam boksamling. En modern logistikkedja där
det blir lättare för användarna att beställa böcker kan innebära
förbättrad service och effektiviseringar av biblioteksverksamheten
där mängden transporter minskas och resurser frigörs till att
förbättra programverksamheten.
Däremot finns det problem och risker med att från lokala bestånd
till en så kallad flytande samling. För att en flytande samling ska
fungera fullt ut och stärka likvärdigheten behöver beteendemönstret
se liknande ut i hela staden, vilket inte är fallet idag. Om boende i
innerstaden i högre grad beställer och efterfrågar böcker av olika
kategorier än vad boende i våra ytterförorter gör kommer böcker att
koncentreras till biblioteken som ligger centralt. Det skulle vara
förödande.
Särskilt viktigt är det att barnböcker inte ingår i stadens
gemensamma bestånd utan att varje enskilt bibliotek har en
barnavdelning där böckerna ingår i det egna beståndet. Det finns
skäl till att fundera noggrant vilka andra typer av böcker som bör
ingå i bibliotekens egna bestånd för att motverka de negativa
sidorna med att ha en flytande samling.
Från biblioteket mitt i byn till bibliotek i hela staden
Vi ställer oss i grunden positiva till att varje stadsdel har ett
nodbibliotek som kan erbjuda ett bredare utbud av böcker och
programverksamhet. Däremot ställer vi oss starkt kritiska till att den
här utvecklingen sker på bekostnad av våra mindre lokala bibliotek.
Biblioteket mitt i byn har inte tappat relevans. Tvärt om menar vi att
ett levande lokalt bibliotek i närområdet är viktigare än någonsin.
Ett bemannat bibliotek med en god programverksamhet, särskilt för
barn och unga, ska vara hjärtat av våra lokalsamhällen där alla
medborgare känner sig välkomna. Den här mandatperioden har
samhällsservicen i staden försämrats på många platser, särskilt i
våra ytterförorter. En reducering av de lokala biblioteken skulle
vara ett dråpslag i det avseendet på många platser. Vi instämmer
därför med förvaltningen att det är av stor vikt att bibliotekens
verksamheter finns representerade i samtliga stadsdelsområden samt
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att bibliotekens verksamheter anpassas efter de behov som kan
finnas i närområdet och specifika stadsdelar.
Vidare går och cyklar många barn och föräldrar till sitt lokala
bibliotek för att låna böcker. Hur många av dessa skulle ta sig till ett
nodbibliotek en eftermiddag efter förskolan när det lokala
biblioteket inte finns kvar eller har minskad tillgänglighet? Att
lägga ner, ta bort bemanningen eller reducera tillgängligheten till
dessa skulle skapa oerhört negativa effekter för barnens läsande,
läskunnighet och den lokala samhällsservicen som biblioteken är en
essentiell del av.
Biblioteksverksamheten har varit nedprioriterad under den här
mandatperioden och den grönblå majoriteten har inte ens klarat av
att finansiera en renovering av Stadsbiblioteket. Det är mycket
oroande givet den ökade kostnadsbild som en utbyggnad av
nodbiblioteken skulle innebära. Därför förutsätter vi att
biblioteksplanen möts upp av en stärkt finansiering som möjliggör
för utvecklingen av nodbiblioteken samtidigt som vi också stärker
våra lokala bibliotek.
Från kopieringsrum till samhällsuppdrag
Biblioteken är en plats som många olika typer av människor söker
sig till för ärenden som inte har med läsning eller utlån av medier av
olika slag. Samhällsservicen som biblioteken erbjuder i form av
vägledning, stöd av olika slag och tillgång till datorer, kopiatorer
och wi-fi är mycket uppskattad och viktig för många stockholmare.
Förvaltningen lyfter vikten av digitalt stöd på biblioteken vilket är
särskilt viktigt för grupper som saknar datavana och är i behov av
introduktion för att ta del av samhällslivet. Stadsbibliotekets
satsning på en bibliotekssocionom är intressant att följa och ett
innovativt sätt att möta otrygghet på biblioteken och skapa
möjlighet till vägledning i samhällslivet.
Vi ställer oss positiva till att den här delen av bibliotekens
kärnverksamhet lyfts upp i biblioteksplanen, men vi hade önskat att
man tog ett ytterligare kliv och föreslog att varje bibliotek också ska
ha ett medborgarkontor. På flera platser är bibliotek och
medborgarkontor samlokaliserade och vi anser att det finns goda
skäl att höja ambitionsnivån för samhällsservicen för alla stadens
bibliotek.
Vidare anger biblioteksplanen att all verksamhetsutveckling bör
utgå från att utforma en så inkluderande verksamhet för så många
som möjligt. Biblioteket beskrivs som en plats som ska vara
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inbjudande, trygg och tillgänglig för alla. En plats med tydlig
struktur för det trygghetsskapande arbetet - och med ett tydligt
uppdrag om att anpassa sig till användarnas behov. Exempelvis lyfts
Barnrättsperspektivet på ett tydligt sätt, men däremot lyser HBTQ+
perspektivet med sin frånvaro.
För att biblioteken fortsatt ska kunna bidra till att en stad som lever
upp till mänskliga rättigheter och mångfald så krävs det också att
det finns en bredd bland de prioriterade målgrupperna. Biblioteken
är samhällsviktig aktör och deras aktiva arbete för hbtq+ personer
kan göra stor skillnad för den enskilda att inkluderas i staden.
Svensk biblioteksförening har bland annat utformat en guide för
bibliotekens arbete med just hbtq+ frågor, med syfte att inspirera
verksamma inom bibliotekssektorn. Där beskrivs bland annat vikten
av ett medvetet inkluderande för att bättre kunna skapa en miljö där
alla känner sig välkomna, och trygga. Dit når biblioteken genom
kompetensutveckling och normkritiska perspektiv som är viktiga
inte vara för det direkta arbetet i biblioteksrummen utan också vid
marknadsföring, rekrytering och planering. Att inkludera och
synliggöra hbtq+ perspektivet i biblioteksutvecklingen, och
prioritera det i föreningens arbete, bör vara en självklarhet. Inte ens
biblioteken är fria från hot och våld, och vi har de senaste åren sett
flera exempel runt om i landet på när extrema krafter försöker
inskränka de mänskliga rättigheterna genom att påverka vilka
flaggor som får hängas upp mm.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Christina Wallmark
”Sverigedemokraterna ser positivt på att det presenteras en plan för
bibliotekens framtid i Stockholms stad. Den centrala
utgångspunkten för alla bibliotek har varit och bör vara att vara en
plats för förkovra sig på och för kunskapsspridning. I tider av
förändrade konsumtions- och levnadsmönster är det av stor vikt att
föra diskussioner om hur vi kan bevara och värna centrala
institutioners roll i framtiden. Bibliotekens roll att bevara viktig
litteratur och blivit än mer viktigt då allt mer digitaliseras.
Biblioteken har en central roll att spela i att skapa mötesplatser och
erbjuda kunskap för de som annars kanske inte har tillgång till det.
Inte minst är det en avgörande resurs för de i behov av tekniskt stöd.
Stockholms stadsbibliotek är lika gammalt som den svenska
demokratin och Sveriges bibliotekstraditioner är en del av den
svenska kulturen. I och med de samhällsutmaningar som den förda
politiken har skapat så ser vi att bibliotekens roll blir allt viktigare
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att sprida kunskap om svensk kultur och historia till nya
generationer.
Vidare ställer vi oss skeptiska till förslaget om ”förtroendeöppet”,
ett koncept som syftar till att hålla biblioteken öppna utan
närvarande personal, då stadens bibliotek har haft problem med
ungdomsgäng som bidragit till en otrygg och ogästvänlig miljö för
övriga besökare.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i förslag till beslut
och reservation från (V),(S).
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§7
Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/945

Dnr 1.6-390/2021
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på kommunstyrelsens remiss av Ändrade regler i
medborgarskapslagen (SOU 2021:54)
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

I betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU
2021:54) presenteras analyser, bedömningar och förslag på
ändringar i medborgarskapslagstiftningen. De författningsförslag
som lämnas i betänkandet ska träda i kraft den 1 januari 2023 och
regleras i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och
medborgarskapsförordningen (2001:218). Förslagen berör bland
annat åtgärder som avser begränsa förekomsten av statslöshet,
införande av krav på hederligt levnadssätt för förvärv av
medborgarskap, införande av en samlad handläggning samt
utökning av möjligheten att avslå en ansökan om befrielse från
svenskt medborgarskap. Förvaltningen föreslår att socialnämnden
godkänner tjänsteutlåtandet som svar på kommunstyrelsens remiss
av Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54).
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 8 september 2021
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V)
”I betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU
2021:54) presenteras analyser, bedömningar och förslag på
ändringar i medborgarskapslagstiftningen. Vi instämmer med
förvaltningens synpunkter om att det är bra att barn och ungas
rättigheter stärks så att vårdnadshavare inte kan begära befrielse
från svenskt medborgarskap när det strider mot barnets bästa.
Vi vill också som förvaltningen lyfta att det vore önskvärt att
överväga ett mer automatiserat system som ser till att barn inte blir
statslösa utan förvärvar svenskt medborgarskap. Att avstå
införandet av ett sådant system och istället välja att lämna det
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ansvaret till föräldrar riskerar att, precis som förvaltningen skriver,
förlänga tiden som statslös eller att barn oavsiktligt blir statslösa.
Ett automatiserat system skulle både underlätta för föräldrar som
kan ha olika kunskapsgrad kring sina möjligheter att ordna så att
barnet förvärvar svenskt medborgarskap samt fungera som ett skydd
för en utsatt grupp som inte alltid kan säkerställa sina egna
rättigheter.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V).
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§8
Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
(SOU 2021:46)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/883

Dnr 1.6-355/2021

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande

som svar till kommunstyrelsen på remiss om snabbare
lagföring i brottmål.
2. Paragrafen justera omedelbart.

Ärendet

Sedan januari 2018 pågår det en försöksverksamhet gällande
snabbförfarande i brottmål för vissa utvalda brottstyper.
Försöksverksamheten har visat positiva resultat. Snabbförfarandet i
brottmål består av tre delar. Dessa tre delar är arbetssätt, regelverk
och samverkan. Utifrån rådande lagstiftning finns det ett vuxenspår
och ett ungdomsspår i handläggningen av ärendena.
Försöksverksamheten för vuxna har gått från att bedrivas i liten
omfattning till att nu omfatta en stor del av hela rättsväsendets
verksamhet. Det föreslås att ett permanent snabbförfarande ska
införas i landet 2023 för vuxna. Försöksverksamheten för unga
inleddes i januari 2019 i norra Stockholm. Arbetsmetoden i
försöksverksamheten för unga har vissa likheter med vuxenspåret
men är anpassat till lagföringsprocessen för unga. Fokus i
ungdomsspåret har legat på polisens samverkan med socialtjänsten
och att snabbt inleda brottsutredningen och hålla förhör med den
unge. Försöksverksamheten för unga bör förlängas och utvidgas för
att senare kunna införas permanent. Förvaltningen ställer sig positiv
till att försöksverksamheten förslås bli permanent för vuxna och att
försöksverksamheten för unga förlängs. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner förvaltningen tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 9 september 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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Särskilt uttalande

Ledamoten Christina Wallmark (SD)
”Det är angeläget och välkommet att tillämpa ett snabbare
förfarande för såväl unga som vuxna i brottmål som är mindre
komplicerade. Reaktion på ett brott ska komma kort efter det att
förutsättningar för lagföring föreligger. En huvudförhandling tätare
inpå brottet har också den fördelen att minnesbilder från vittnen är
färskare och bidrar således till ett bättre underlag för domstolens
bedömningar. Genom att regelmässigt förordna om en offentlig
försvarare för den misstänkte kan rättssäkerhetskraven
upprätthållas.
Systemet sätter dock samspelet mellan polis, åklagare, advokater
och domstolar på prov. I slutändan är det en resursfråga. Systemet
får inte rendera att andra utredningar och mål blir liggande i större
utsträckning än vad som sker idag. Bristen på resurser i
komplicerade och allvarliga brottsutredningar är alarmerande. I
detta måste hela rättskedjan beaktas. Idag är hovrätterna tungt
belastade av mål och vilket ofta för att inte säga regelmässigt
genererar oacceptabla tidsutdräkter för avgörande av mål som inte
är så kallade förtursmål (häktade mål och ungdomsmål). Det har
skapat flaskhalsar i systemet. Vad är ett snabbt avgörande i
tingsrätten värt om ett överklagande tar 1-2 år innan det prövas av
hovrätten? Den enda bot som råder på detta är att rättsväsendet
tillförs betydligt större resurser än idag”
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§9
Motion om nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/550

Dnr 1.6-206/2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar till kommunstyrelsen på remiss avseende motion om
nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor.

Ärendet

Feministiskt initiativ (Fi) har skrivit en motion där de föreslår att
kommunfullmäktige ska fatta beslut om en nollvision mot mäns
dödliga våld mot kvinnor. De föreslår att en handlingsplan ska tas
fram för att arbeta enligt visionen och att ett expertråd ska kopplas
till handlingsplanen, med representanter från bland annat
kvinnojoursrörelsen. Motionärerna lyfter också samverkan med
polisen och Region Stockholm i denna fråga. Förvaltningen
instämmer i vikten av att arbeta mot mäns dödliga våld mot kvinnor
men menar att det bör fortsätta ske inom de upparbetade strukturer
och på de plattformar som finns idag. Staden har ett nytt program
mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt
våld oberoende relation 2021-2025, som utgår från den
länsgemensamma strategin och handlingsplanen som tagits fram
inom ramen för Operation Kvinnofrid. Förvaltningen föreslår att
förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar till
kommunstyrelsen på remiss avseende Motion om nollvision mot
mäns dödliga våld mot kvinnor.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 27 augusti 2021.
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) Kristin Jacobsson (C), Michaela
Hollis (KD), yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V) yrkade
bifall till eget förslag till beslut.
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Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander, tjänstgörande ersättaren Björn Häll Kellerman alla (V)
reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”Att nämnden bifaller motionen
Att därutöver anföra
2019 antog Arbetsmiljöverket en nollvision för att ingen ska dö på
sitt arbete. Trafikverket har sedan länge en nollvision att ingen ska
dö i trafiken. Dessa nollvisioner är målet för arbetet och
kompletteras av handlingsplaner och strategier. Trots att mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relation dödar mellan 15-20 kvinnor
varje år och trots att staden har ett väl utvecklat arbete mot våld
finns ännu ingen nollvision. Vi anser att det är viktigt med en
nollvision där Stockholms stad visar ett tydligt mål och riktning mot
att ingen kvinna ska mördas och att staden ska göra sitt yttersta för
att arbeta för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Vi är positiva till det program som har tagits fram mot våld i nära
relation och hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld
Oberoende relation. Vi anser att det vore bra om staden som ett
komplement till programmet tog fram en handlingsplan för hur
arbetet med programmet och andra av stadens insatser ska leda fram
till ett stopp av mäns dödliga våld mot kvinnor. Vi ser positivt på
den samverkan som redan sker och gläds åt att förvaltningen delar
vår syn kring hur viktigt arbetet mot mäns våld mot kvinnor är. Vi
hoppas därför på att politiken ska kunna enas om att en nollvision
mot mäns dödliga våld mot kvinnor är viktigt för Stockholm. ”
Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S)
”Vi instämmer med motionens andemening, en nollvision mot mäns
dödliga våld mot kvinnor bör antas. Mäns våld mot kvinnor måste
upphöra. Samhället ska inte år efter år acceptera våldet och
mördandet. Arbetet mot våldet måste stärkas. Särskilt nu efter
pandemin då många kvinnor och barn har tvingats att vara isolerade
med den som slår och förtrycker.
Stockholms stad har redan ett program mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck. Därför behövs det inte en ny
handlingsplan. Stadens samtliga verksamheter ska arbeta utifrån det
antagna programmet med syfte att förebygga och stoppa mäns våld
mot kvinnor.
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I arbetet för nollvision mot mäns våld mot kvinnor är samverkan
med kvinnojourerna viktig.
Kvinnojourerna gör dagligen ett enormt viktigt arbete för att se till
att skydda kvinnor och deras barn. De är också en kunskapsbank
och opinionsbildare för att få upp frågan om mäns våld mot kvinnor
på dagordningen. Det går inte att nog understryka betydelsen av
arbetet som genomförs av de frivilliga krafterna. Det är viktigt att
säkerställa att jourerna har långsiktiga ekonomiska förutsättningar
att bedriv sitt arbete. Staden har ett ansvar för att säkerställa att man
har en god dialog och en nära samverkan med kvinnojourerna. ”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i förslag till beslut
och reservation från (V).
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§ 10
Betänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/991

Dnr 1.6-431/2021
Beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på kommunstyrelsens remiss av Betänkandet VAB
för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Den så kallade VAB-utredningen ser över reglerna för tillfällig
föräldrapenning. I ett delbetänkande som skickats ut på remiss
föreslår utredningen att föräldrar till barn med sjukdom eller
funktionsnedsättning ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning i
samband med medverkan i introduktion av barnets behov av hjälp
med vård- eller behandlingsåtgärder i bland annat förskola eller
skola. I första hand gäller förslaget barn upp till 12 år. Föräldrar ska
enligt utredningen ha rätt att vara lediga för att hjälpa barnen och då
erhålla tillfällig föräldrapenning. Förändringarna föreslås träda i
kraft tidigast den 1 juli 2022. Förvaltningen är positiv till förslaget
då det ökar möjligheterna för barn med långvarig sjukdom och
funktionsnedsättning att få det stöd de behöver för en god hälsa och
för att uppleva trygghet i skolan. Förvaltningen vill lyfta fram att
föräldrar utan egna inkomster och som uppbär ekonomiskt bistånd
från socialtjänsten inte kommer att omfattas av förslaget. Vidare
anser förvaltningen att möjlighet till VAB vid introduktion av
vårdåtgärder för barn med funktionsnedsättning även borde omfatta
korttidsboende och korttidstillsyn. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 3 september 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 11
idéburet offentligt partnerskap – samverkan för att lösa
samhällsutmaningar
Yttrande över revisionsrapport från Stadsrevisionen

Dnr 1.4-316/2021

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som yttrande över revisionsrapporten från stadsrevisionen
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
stadsrevisionen
3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges
kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i
nämnder och bolag. Stadsrevisionen har granskat stadens styrning
och uppföljning av idéburet offentligt partnerskap, IOP. De
nämnder som ingår i granskningen är socialnämnden samt
stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Rinkeby-Kista och
Farsta. Den sammantagna bedömningen är att nämndernas styrning
och uppföljning av idéburet offentligt partnerskap behöver
utvecklas för att partnerskapen ska ge avsedd effekt på politiskt
prioriterade samhällsutmaningar. Utifrån redovisade iakttagelser
och bedömningar lämnas ett antal rekommendationer till
socialnämnden. Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet
planerade åtgärder utifrån rekommendationerna. Förvaltningen
föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar till
kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 15 juli 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S)
”Civilsamhället har varit med och utvecklat den svenska
välfärdsmodellen, i samspel med staten och kommunerna. Viktiga
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sociala reformer har ofta initierats av folkrörelser. Flera av de
välfärdstjänster som i dag är offentligt styrda och finansierade
startades som verksamheter drivna av idéburna föreningar. Idéburna
organisationer är fortfarande viktiga för lyfta fram brister i
samhällsbygget och hitta lösningar. De kan agera som sociala
innovatörer som ser samhällsproblem, beskriver dem och utvecklar
metoder för att lösa dem. De ideella aktörerna är viktiga
samarbetspartner som med sin expertis och sitt nätverk kan bidra till
att nya grupper nås och till att stärka stadens arbete.
Syftet med IOP är just att med hjälp av föreningar och
organisationer möta samhällsproblem som staden ensam inte kan
lösa. Vi tror på den kraft och förmåga som civilsamhället besitter.
Därför vill vi se en stärkt samverkan med civilsamhället.
Revisionens granskning visar att Stockholms stad arbete med IOP
inte är tillräckligt bra. Samtidigt är resultaten inte förvånande
eftersom majoriteten inte har prioriterat föreningslivet i Stockholm.
Inte heller har majoriteten velat ta sig an de samhällsutmaningar
som finns i vår stad. Att majoriteten har valt att inte förlänga IOPavtalen med till exempel Fryshuset i Östberga eller Folkets Husby
sänder en signal om majoritetens syn på den ideella sektorn. Det gör
även de nedskärningar som har gjorts på stödet till lokalföreningar.
Vi anser att det är viktigt att staden snarast åtgärdar de brister som
revisionen påpekar och prioriterar samarbetet med föreningslivet.
Utbildningsinsatser om IOP behöver genomföras så att samtliga
nämnder är införstådda med syftet och betydelsen av partnerskap.
IOP ska inte användas som ett slags förenings- eller
verksamhetsbidrag. Utan det är ett partnerskap mellan organisation
och berörd nämnd med syfte att möta ett samhällsproblem. Med
tydliga ramar och förväntningar. Att använda sig av IOP innebär att
båda parter gör ett aktivt ställningstagande om att tillsammans lösa
en utmaning. Vi anser att kommunfullmäktige ska anta nya
riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap med syfte att fler
partnerskap ska slutas, samhällsutmaningar ska mötas och
målsättningar i Agenda 2030 ska förverkligas. ”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§ 12
Tertialrapport Tertial 2 2021 för Socialnämnden

Dnr 1.2.2-164/2021
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31
augusti 2021 med delårsbokslut och helårsprognos.
2. Socialnämnden godkänner fördelning av statsbidrag om
302 tkr för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer
enligt tabell i bilaga.
3. Socialnämnden godkänner dataskyddsombudets årsrapport
för 2020.
4. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV med
18,6 mnkr
5. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för
intäktsbortfall med 19,2 mnkr till följd av
kommunfullmäktiges beslut att inga avgifter för
tillståndsgivning och tillsyn tas ut.
6. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 25,7
mnkr från kompetensutvecklingssatsningen.
7. Socialnämnden lämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialnämnden har under perioden arbetat i enlighet med
kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens
egna mål. Socialnämnden gör bedömningen att
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året.


En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla



En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt



En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Viktiga teman/fokusområden för socialnämnden under året är:




Uppföljning, evidens och likställighet inom stadens
socialtjänst
Skolan som skyddsfaktor och samhandling med
skola/polis/region
Vålds- och brottsprevention inklusive arbete för att stötta
brottsutsatta och vittnen samt våld i unga relationer och
sexköp och "sugardejting"
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Funktionsnedsättning/bostäder
Hemlöshet/ komplex problematik
Digitalisering/ modernisering av sociala system

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 2 för
socialnämnden.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 15 september 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S)
”Förvaltningen har bedrivit ett fortsatt bra arbete under den
pågående pandemin som ställer större krav på alla verksamheter,
samtidigt som vi kan läsa att flera utvecklingsprojekt fortsätter.
Stadens boende och behandlingsenhet tar fortsatt emot många
stockholmare dagligen och budget beräknas vara i huvudsak balans
vilket är positivt. Vi vill också lyfta LSS-hälsans betydelse under
pandemin där förvaltningen på ett tydligt sätt har kunnat följa
brukarna i Stockholm på ett övergripande plan samt haft kontroll
över smittspridningens omfattning till skillnad mot vad man haft
inom äldreomsorgen.
Socialtjänstens medarbetare har efterfrågat ett mer modernt och
stödjande verksamhetssystem länge. I arbetet med att ta fram en
handlingsplan för att förbättra socialsekreterarnas och
biståndshandläggarnas arbetssituation har detta varit en av
faktorerna som lyfts fram som viktig del i arbetet. Vi anser därför
att det är av yttersta vikt att socialtjänstens medarbetare får ett mer
modernt verksamhetssystem snarast och att det prioriteras framöver
nu när Esset är nerlagt. Vi skulle också önska mer tydliga rapporter
kring hur man arbetar med att fortsatt stärka socialarbetarnas
arbetsvillkor, inte minst nu under efter pandemin då socialtjänsten
behöver vara rustade att möta den sociala skulden.
I rapporten framgår det att förvaltningen tillsammans med SHIS har
bildat en referensgrupp för frågor rörande nyanlända. Enligt vår
uppfattning är det av yttersta vikt att referensgruppen även
behandlar frågor som inte bara rör nyanländas boende utan även
inkluderar barnperspektivet, våldsutsattas möjlighet till boende och
stöd inom SHIS och ökat användande av genomgångslägenheterna.
Att endast 3 genomgångslägenheter för barnfamiljer förmedlats
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under 2021 är ett underbetyg när samtidigt många bostadslösa
familjer bor på vandrarhem. Även om SHIS har barnfamiljer
boendes i andra alternativ inom sina verksamheter är 3 st
förmedlingar i år väldigt litet och behöver utredas vidare. Det ska
inte vara beroende av vilken stadsdel eller enhet du är aktuell inom
hos socialtjänsten för att ta del av SHIS lägenheter och stöd.
Antal personer som söker stöd hos både Origo och Kruton har
minskat något och detta tros bero på de restriktioner som syftar till
att motverka pandemin. Detta är oroväckande och vi menar att det
är mycket viktigt att socialnämnden har tillräckliga resurser för att
fånga upp alla som behöver stöd även om arbetssätt och metoder
kan behöva förändras under pandemin, det är också viktigt att dessa
verksamheter får ha tillräckliga resurser för att möte ett ökat och
eventuellt uppdämt stöd- och skyddsbehov när restriktionerna
minskar.
I rapporten framgår det också att flera korttidshem för
funktionsnedsatta barn i länet lagt ner under pandemin och att det
för närvarande finns en kö till socialförvaltningens korttidshem nu
när samhället öppnar upp igen. Här behöver staden snabbt kunna ta
emot de barn som behöver korttids och inte förlita sig på att nya
hem öppnas då detta är en viktig insats och rättighet för många
familjer.
Vi ser att flickors nöjdhet med stadens brottsofferstöd fortsatt är
mycket lägre än killarnas vilket förklaras av att tjejer utsatta för ofta
sexuella övergrepp behöver mer stöd än vad som ges såsom
behandling. Här behöver förvaltningen och politiken agera för att
även flickor ska få det stödet de behöver oavsett från vilken
instans”.
Särskilt uttalande

Ledamoten Christina Wallmark (SD)
”Sverigedemokraterna tackar förvaltningen för tertialrapport 2 som
redovisar förvaltningens arbete i relation till kommunfullmäktiges
inriktningsmål. Trots pandemin har verksamheten fungerat även om
grupper som funktionsnedsatta och äldre i vissa fall och på vissa boenden
drabbats särskilt hårt

Bostadsbristen är något som är ett stort problem i Stockholm. En
stor del av de personer som av olika anledningar har kontakt med
socialtjänsten saknar ett eget eller ett anpassat boende. Bristen är
särskilt allvarlig när det är barn inblandade. Tyvärr är det svårt att
på den rådande bostadsmarknaden få fram de bostäder som behövs
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och kommer att vara så länge. Kostnaderna för socialtjänsten när
det gäller just boende är höga och stigande då
andrahandsmarknaden i många fall är det enda alternativet.
Utsikterna för att komma i arbete för de tusentals nyanlända som
Stockholm har blivit tilldelade är långt ifrån tillfredställande även
om stora resurser avsätts. Endast ett fåtal har kommit i arbete, och
det är övervägande skattesubventionerade jobb inom äldrevården.
Tyvärr kommer väldigt få i den här gruppen att bli självförsörjande
om man med det menar att få ett arbete på den öppna marknaden
utan subventioner. Detta oavsett hur många jobbtorg, lotsar och
Intro Stockholm som än etableras.
Att ge barn unga med olika problem stöd och hjälp för att de ska
klara sin skolgång är en mycket viktig del i förvaltningens arbete.
Det ökar förutsättningarna för att bli självförsörjande och senare en
självständigt vuxen.
När det gäller trygghet är det av största vikt att det finns
förebyggande åtgärder. Tyvärr är överton på att fler fältassistenter,
parklekar och fritidsgårdar ska lösa problemen. Gängens utbredning
och rekrytering av barn och unga är ett mycket stort problem idag
och det kryper ner i åldrarna. Det har utfäst löften från majoriteten
sen senaste valet om att detta problem ska lösas, men det vi ser är
motsatsen. Kommunen har inte ensamt de resurser som krävs, det är
polisen och rättsväsendet som i första hand måste ta tag i detta. Det
är en fråga som ligger på rikspolitiken. Se ärende 8.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§ 13
Ny byggnad på Hamnsvikshemmet/Guldbröllopsminnet

Dnr 2.6.1-410//2021
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner beställning av en tillbyggnad av ett
annex på Hamnvikshemmet från Micasa Fastigheter i
Stockholm AB för en etableringskostnad, vilken hyresförs, om
12 135 973 kr och med en tillkommande hyra om 1 817 851 kr
år 1.

Ärendet

Socialförvaltningen bedriver sedan många år verksamhet för
personer med stort omvårdnadsbehov vid Hamnvikshemmet i
Nynäshamns kommun. Fastigheten ägs av Micasa fastigheter AB
som nu i samverkan med socialförvaltningen projekterar för ett nytt
modernt boendeannex på området. I dag finns det utöver
huvudbyggnad ett annex samt två boendepaviljonger på området.
Huvudbyggnaden har 6 platser annexet 13 platser medan de två
paviljongerna har 19 platser sammanlagt gör detta totalt 38 platser.
Efterfrågan på platser vid Hamnvikshemmet är stor och målgruppen
har genom åren förändrats till allt mer vårdkrävande personer. Den
nya byggnaden gör det möjligt att utöka platsantalet med 13 platser,
från 19 till 32 platser vilket ger ett totalt platsantal vid Hamnvik om
51 platser mot tidigare 38, och medför utifrån funktion även plats
för särskilt vårdkrävande brukare. Byggstart är enligt
fastighetsägaren Micasa möjlig under våren 2022 vilket medför att
byggnaden kan börja nyttjas år 2023. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner beställning av en tillbyggnad vid
Hamnvikshemmet i Nynäshamn.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 30 juli 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 14
Slutrapportering Läslust i Rinkeby

Dnr 1.5.2-189/2018

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner slutrapporten från projektet
Läslust i Rinkeby.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kulturnämnden,
utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Det treåriga sociala investeringsfondsprojektet Läslust i Rinkeby
startade i augusti 2018 med anledning av att många barn i Rinkebys
skolor hade svaga skolresultat som riskerade att försämra deras
möjligheter att fullfölja grundskolan. Svag läsförmåga är ett stort
hinder för att klara skolgången och genom att öka barns intresse för
läsning syftade projektet till att bidra till en förbättring av barnens
skolresultat. Projektet finansierades med medel från stadens sociala
investeringsfond och byggde på samverkan mellan
socialförvaltningen, kulturförvaltningen och Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning. I slutrapporten för Läslust i Rinkeby beskrivs
projektets bakgrund, hur projektet var organiserat, genomfördes,
följdes upp och vilka projektets resultat blev. I slutrapporten tas
även kostnader för projektet upp samt Coronapandemins påverkan.
Arbetet med Läslust kommer att fortsätta och övergå till ordinarie
verksamhet. Socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner
slutrapporten för Läslust i Rinkeby.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 8 september 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 15
Utvärdering av Bostad först

Dnr 3.1.1-362//2021
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten som ett svar på hur arbetet
med Bostad först fortlöper och kan utvecklas i Stockholms stad.

Ärendet

Sweco har anlitats för att genomföra en utvärdering av stadens
arbete med Bostad först. Utvärderingens syfte har varit att analysera
genomförandet och implementeringen av Bostad först på
förvaltnings- och stadsdelsnivå. Utvärderingen har haft en lärande
ansats vilket innebär att den analys och utvärderingen presenterar
har till syfte att ge socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna
stöd i det fortsatta arbetet med Bostad först. I rapporten redovisas
utvärderingen enligt ett analytiskt ramverk och i det ingår styrning
och ledning, roller och ansvar, effektivitet, redovisning av metoden
som man har använts sig av, Bostad först åtta grundprinciper och de
utvecklingsområden som har identifierats. Rapporten bygger på
intervjuer med några medarbetare som arbetar direkt eller indirekt
med Bostad först och hänsyn behöver tas till att resultatet därför
inte behöver återspegla en helhetsbild av hur arbetet med Bostad
först fortlöper i staden. Utifrån rapporten föreslås fortsatta
utvecklingsområden för att tillgodose behovet av ett väl fungerande
Bostad först i staden. Förvaltningen föreslår att socialnämnden
godkänner denna rapport som ett svar på hur arbetet med Bostad
först fortlöper och kan utvecklas i Stockholms stad.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 8 september 2021.
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) Kristin Jacobsson (C), Michaela
Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S) yrkade bifall till eget förslag
till beslut.
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Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander, tjänstgörande ersättaren Björn Häll Kellerman alla (V),
ledamöterna Karin Gustafsson, Anders Göransson båda (S)
reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
”Att socialnämnden godkänner rapporten som ett svar på hur arbetet
med Bostad först fortlöper och kan utvecklas i Stockholms stad.
Att socialnämnden uppdrar förvaltningen att gör en ny utvärdering
där brukarnas och stadsdelsnämndernas perspektiv lyfts.
Att därutöver anförs följande
Förvaltningen har anlitat Sweco för att göra en utvärdering av
Bostad först i syfte att lära sig mer om metodens genomförande och
implementering då insatsen nu funnits sedan 2010 i staden.
Rapporten bygger dock på underlag från enskilda medarbetare i
projektet och här saknas information från brukare av insatsen såväl
som från stadsdelsnämnderna. Vi menar att en riktig utvärdering
behöver ta in information från fler delar i staden för att skapa en
helhetsbild, inte minst utifrån att Bostad först är en evidensbaserad
metod som rekommenderas inom socialtjänsten för särskilda
målgrupper och därför bör spridas. Bostad först är också en modell
som varit särskilt framgångsrik för kvinnors väg ur hemlöshet.
I rapporten framgår flera saker för staden att arbeta vidare med
såsom att fler lägenheter behövs och att gemensamma riktlinjer för
arbetet med Bostad först saknas. Vi skulle dock önska en riktig
utvärdering av Bostad först i Stockholm som också kunde ta med
stadsdelsnämndernas synpunkter och brukarnas för att i framtiden
skapa gemensamma riktlinjer och utöka verksamheten med fler
lägenheter. ”
Särskilt uttalande

Ledamoten Christina Wallmark (SD)
”Det är mycket positivt att en utredning har kommit tillstånd för att
utvärdera och förfina projektet Bostad först så att fler får möjlighet
att ta del på egna villkor men på ett bättre sätt. Oavsett om man har
problem eller inte är en bostad en förutsättning för att kunna leva ett
bra liv, särskilt i vårt klimat. Sverigedemokraterna hoppas att fler
bostäder kan tillföras till projektet och till den grupp som det vänder
sig till. Det kommer på sikt inte bara att ge den enskilda en bättre
livssituation, det är även bra för samhället i stort.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i förslag till beslut
och reservation från (V),(S)
33

Socialnämnden
Protokoll
2021-09-28

§ 16
Stadsövergripande uppföljningsmodell inom stadens
socialtjänst
Redovisning av budgetuppdrag

Dnr 3.1.1-397/2021

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av
budgetuppdraget att redovisa en uppföljningsmodell inom
stadens socialtjänst
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna
för kännedom.

Ärendet

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för uppföljning och
kontroll av de verksamheter som de ansvarar för. Uppföljningen
inom stadens socialtjänst har flera funktioner. Den säkerställer att
satta kvalitetsmål uppfylls och att utförarna i staden följer de
riktlinjer, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Uppföljning av brukarens egen upplevelse av effekten av insatsen är
av vikt för att dels tillgodose behovet hos brukaren och dels för att
utveckla stadens arbete. Fakta som framkommer genom
uppföljning är således viktig för förändrings- och
förbättringsarbetet. Med hänsyn till uppföljningens betydelse är det
nödvändigt att även följa upp och utveckla uppföljningsmetoderna.
Socialförvaltningen föreslår en uppföljningsmodell som enhetliggör
den befintliga uppföljningen av brukarens upplevelse av effekten av
de insatser som erhålls genom socialtjänsten. Förvaltningen föreslår
att nämnden godkänner redovisningen av budgetuppdrag avseende
en stadsövergripande uppföljningsmodell inom stadens socialtjänst.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 15 september 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S).
”Uppföljning och utvärdering av socialnämndens verksamheter är
av stor vikt för att kunna mäta resultat, förverkligande av mål samt
för att kunna utveckla verksamheten. Många av de utvärderingar
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som görs idag fokuserar på processer och hur dessa har
implementerats i verksamheten. Det finns anledning för
socialnämnden och socialförvaltningen att ta ett helhetsgrepp på
uppföljningar och utvärderingar för att hitta former för
utvärderingar som sätter resultaten i centrum. Det är naturligtvis
centralt och viktigt att relevanta processer används inför beslut på
olika nivåer. Från ett politiskt, beslutsfattarperspektiv krävs dock att
utvärderingarna fokuserar på vilka resultat som uppnåtts och särskilt
i relation till de resurser som avsatts.
Vi instämmer i att det är viktigt att socialtjänsten behöver utvecklas
och utvärderas, inte minst för att klienterna/brukarna ska få insatser
de blir hjälpta och har nytta av i framtiden men vill poängtera att
detta kräver resurser så att inte utvärderingarna i sig endast
genererar nya administrativa uppgifter som ska tas av ordinarie
budget och arbetstid.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§ 17
Stadens arbete med Mentorer i våldsprevention MVP –
lägesrapport september 2021

Dnr 3.1.1-416/2021/

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner lägesrapporten om stadens arbete
med Mentorer i våldsprevention MVP.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna
för kännedom.

Ärendet

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tagit fram en
gemensam lägesrapport över stadens arbete med att driva och
utveckla arbetet med Mentorer i våldsprevention (MVP) och Agera
tillsammans (AT), ett våldsförebyggande program med fokus på att
förebygga mäns och pojkars våld. Sedan föregående års
lägesrapport har en fördjupad kartläggning och analys av stadens
arbete med MVP och AT genomförts i samverkan med extern
konsult. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats, en
plan för stadens fortsatta arbete med MVP och AT har börjat tas
fram samt utveckling av en så kallad ”Stockholmsmodell” har
påbörjats. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
lägesrapporten om stadens arbete med Mentorer i våldsprevention
MVP.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 26 augusti 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Ledamoten Christina Wallmark (SD)
”Vi ställer sig positiva till insatserna om förebyggande av män och
pojkars utövning av våld. Det finns dock behov av ytterligare
redogörelse för hur arbetet konkret når ut till de unga män som lever
i riskzonen och som dessutom har låg närvaro i skolan. I arbetet bör
av förklarliga skäl särskilt fokus läggas på risken för att unga män
rekryteras till kriminella gäng, vilka besitter ett högt och alarmerande
våldskapital. ”
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§ 18
Delrapportering av budgetuppdrag ”att stötta stadsdelarnas
ungdomsmottagningar i arbetet med att bättre försöka nå fler
unga pojkar”

Dnr 1.1.3-317/2021

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som en delrapportering av budgetuppdrag om att stötta
stadsdelarnas ungdomsmottagningar i arbetet med att bättre
försöka nå fler unga pojkar.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna
för kännedom.
Ärendet

Det är välkänt att pojkars representation på ungdomsmottagningen
är betydligt lägre än flickors, både lokalt och nationellt.
Socialnämnden och stadsdelsnämnderna har under flera år haft i
uppdrag att försöka nå fler unga pojkar. Trots olika satsningar och
utåtriktade aktiviteter ligger andel pojkbesök kvar på en knapp
femtedel (16-18 procent) av besökarna. För att förstå orsaken till
detta och i förlängningen bättre kunna stötta
stadsdelsförvaltningarna i uppdraget, har socialförvaltningen gett
Sweco Sverige i uppdrag att undersöka pojkars hinder och
incitament för att söka psykosocialt stöd (som staden svarar för) vid
mottagningarna. Målgruppen var pojkar 12-17 år. Utifrån enkätsvar
och intervjuer drar Sweco bland annat slutsatserna att få pojkar 1217 år upplever ett behov av att besöka ungdomsmottagningen, men
också att kännedomen om ungdomsmottagningens verksamhet är
lägre än förväntat och framför allt låg bland de allra yngsta i
målgruppen. Kompletterande informationsinsatser förväntas dock
ge ett begränsat resultat, utifrån kunskap om tidigare insatser och
statistiksiffror. Socialförvaltningen ämnar under hösten analysera
Swecos resultat tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och
använda det som underlag i planeringen av det fortsatta arbetet.
Slutrapportering av budgetuppdraget sker i verksamhetsberättelsen.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 24 augusti 2021.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattson Åkerström m.fl.(V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S)
”Förvaltningen har gett Sweco i uppdrag att undersöka vilka hinder
respektive incitament pojkar har i staden för att besöka en
ungdomsmottagning då förvaltningen i flera år haft i uppdrag att
försöka nå fler pojkar. Pojkars andel består ungefär av en femtedel
av besökarna på stadens ungdomsmottagningar och det är välkänt i
landet att pojkar inte besöker mottagningarna i samma utsträckning
som flickor. Sweco konstaterar dock att pojkars faktiska behov av
att besöka ungdomsmottagningen troligen är lägre. Pojkar önskar
söka stöd via elevhälsan eller BUP alternativt digitalt om de mår
dåligt och har ju vidare inte samma behov av barnmorskestöd.
Förvaltningen skriver att resultaten är intressanta utifrån fortsatt
planering av resurserna på ungdomsmottagningen men att det
viktiga är att resurserna trots allt fördels utifrån behov.
Att ungdomsmottagningen är i huvudsak en arena för flickor måste
inte i sig innebära något större problem ifall pojkar får det faktiska
stödet de behöver på andra sätt. Utgångspunkten måste ändå vara att
de med störst behov av att besöka ungdomsmottagningen får stöd.
Vi vill därför inte att resurser tas på bekostnad av flickornas behov.
Särskilda kampanjer mm riktade mot pojkar kan kräva särskilda
resurser. Vidare har inte Sweco undersökt flickors behov vilket
hade varit intressant att se, kanske är det fler som behöver insatser
än de som idag besöker mottagningarna? Hur ser det ut i olika
områden av staden? Är besöksantalen jämnt fördelade mellan
stadsdelarna eller tenderar ungdomar i några stadsdelar besöka
ungdomsmottagningar mer än andra?
Vi vet sedan tidigare att flickor mår alltmer psykiskt dåligt och
dessutom är utsatta för övergrepp i hög grad varav det också skulle
kunna vara så att mer resurser generellt behövs för att nå fler unga.
Det kan också finnas en viktig poäng i att det finns en arena där
flickor tenderar att söka sig till frivilligt för att få stöd (där de är i
majoritet) och vet att stödet kanske också är anpassat till deras
behov- skulle ungdomsmottagningarna förändra sig är det viktigt att
denna aspekt också är noga genomlyst så man inte tappar flickorna”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).
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§ 19
Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-09-22
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-09-23
(utsändes senare)
C. Protokoll från tillståndsutskottet, 2021-04-14,
2021-05-12, 2021, 06.16, 2021-08-11
D. Kontorsutlåtande Dnr 1.6-276/2021
Motion (SD) om att ursprungsmärka kommunens matsedlar
KS 2020/1311

Nämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
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§ 20
Övriga frågor

Inget för dagen.
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