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sammanträde tisdag 30 augusti 2022

Tid: Kl. 17:00 – 17:15
Plats:

Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

Justering 2022-09-05
§§ 1-5, 12-14, 16-30

Jan Jönsson (L)
Ordförande

Alexandra Mattsson
Åkerström (V)
Vice ordförande

Magnus Hillborg
Nämndsekreterare
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Ledamöter

Jan Jönsson (L), ordf.
Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordf.
Ole-Jörgen Persson (M)
Mattias Keresztesi (M)
Natalia Ringblom (M)
Mariana Moreira Duarte (MP)
Kristin Jacobsson (C)
Michaela Hollis (KD)
Karin Gustafsson (S)
Anders Göransson (S)
Lotten Hammar (S)
Jackie Nylander (V)
Linnéa Vinge (SD)
Tjänstgörande ersättare

Greta Eulau (M) tjänstgör för Mattias Keresztesi (M)
Eva Rüdlinger (M) tjänstgör för Linnéa Vinge SD) §§ 1-26
Max Almflod (SD) tjänstgör för Linnéa Vinge (SD) §§ 27-30
Ersättare

Greta Eulau (M)
Fritz Lennaárd (M)
Eva Rüdlinger (M)
Merit Lindberg (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Dan Guillou (MP)
María Paniagua Dachner (C)
Emil Adén (S)
Lena Josefsson (S)
Björn Häll Kellerman (V)
Matilda Vigedal (V)
Max Almflod (SD) §§ 27-30
Anna Rantala Bonnier (Fi)
Tjänstepersoner

Fredrik Jurdell, socialdirektör
Veronica Wolgast Carstorp, bitr. förvaltningschef
Jenny Swärd, avdelningschef
Ingrid Klaus, personalchef
Mona Thorin, enhetschef
Magnus Hillborg, 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 (L) och vice ordföranden Alexandra
Mattsson Åkerström (V) utses att justera dagens protokoll.
Ordföranden meddelade att justering sker måndag den 5 september.

5

Socialnämnden

Protokoll
2022-08-30

§3
Förvaltningen informerar

Socialdirektör Fredrik Jurdell informerade kort om att antalet
ankommande personer från Ukraina fortfarande är färre än beräknat.
Socialförvaltningen har anordnat ett kollo för cirka 40 ukrainska
barn på Barnens ö
Nämnden tackade för informationen.
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§4
Nämndens frågor till förvaltningen

Nämnden ställde inga frågor till förvaltningen.
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§5
Motion om att Stockholm ska ingå i Kompotten
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/313

Dnr 1.6-190/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Fi om att
Stockholms stad ska ingå i Kompotten. Kompotten är en
kommunsamverkan för att hantera ärenden där våldsutsatta måste
flytta från sin hemkommun på grund av en allvarlig hotbild.
Motionens författare föreslår att Stockholms stad ska ingå i
Kompotten för att stärka möjligheten att få en bostad i en annan
kommun för de våldsutsatta kvinnor och barn som inte kan bo i
Stockholms stad. Stadens relationsvåldsteam (RVT) kommer
årligen i kontakt med individer som är utsatta för allvarliga
hotbilder och som behöver och vill flytta till en annan kommun.
RVT tillgodoser behovet genom placering på skyddat boende i
annan kommun. Västerås stad som sedan hösten 2021 sköter
samordningen av Kompotten har lyft behovet av en nationell
styrning och jämställdhetsenheten vid arbetsmarknadsdepartementet
har i samtal meddelat att de undersöker hur Kompotten kan
organiseras. Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas lyfter fram
utmaningar med nuvarande organisering av kommunsamverkan och
tillsammans med avsaknaden av en nationell aktör anser
förvaltningen att det i nuläget inte är aktuellt att ingå i Kompotten.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 3 juni 2022.
Yrkanden

Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Marian Moreira
Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C), Michaela Hollis (KD) och
Karin Gustafsson m.fl. (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) yrkade
1. Socialnämnden bifaller motionen.
2. Därutöver anföra
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Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i
nära relation är ett av våra största samhällsproblem. Varje år
dödas kvinnor av män som de har eller haft en nära relation med
och långt fler måste fly sitt hem för att undkomma fortsatt våld och
förtryck. För en del kvinnor är hotet så allvarligt att man måste
flytta från Stockholm till en annan stad och annan kommun för att
kunna leva fritt från våld. I dagsläget är det mycket svårt för
stadens Relationsvåldsteam att tillgodose behovet av stadigvarande
bostad i allmänhet och utanför Stockholm i synnerhet. De befintliga
bostadsresurser i form av SHIS och förtur i bostadskön är bara
tillämpliga för de som fortsatt kan bo inom staden. Detta innebär
att de som har allvarligast hotbild också har svårast att få stöd att
flytta.
Feministiskt Initiativ föreslår därför att Stockholm ska ingå i den
kommunsamverkan för att hantera ärenden där våldsutsatta måste
flytta från sin hemkommun på grund av en allvarlig hotbild som
finns, Kompotten.
Vi ser positivt på att förvaltningen ser positivt på detta, men vi
anser till skillnad från förvaltningen att inträde i Kompotten bör ske
omgående. Detta utifrån att det, trots behov av nationell
samordning, i dagsläget inte finns några andra liknande alternativ.
Vi anser därför att ett inträde i Kompotten behövs även om det finns
saker att förbättra kring styre och samordning. Behov av nationell
styrning kan inte stå i vägen för hjälp med det akuta behov av stöd
med ny bostad som de kvinnor och barn med högst hotbild har
redan nu.
Beslutsordning

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

Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) reserverade sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ersättaryttrande

Anna Rantala Bonnier (F!) ställde sig bakom Vänsterpartiets
yrkande samt reservation.
Särskilt uttalande

Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Mariana Moreira
Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C) och Michaela Hollis (KD)
lämnade ett gemensamt särskilt uttalande:
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Vi vill börja med att tacka förvaltningen för deras svar och tillägga
hur otroligt betryggande det känns att ytterligare en gång få
bekräftat hur hårt man arbetar för att möta varje individs behov.
Våld i nära relationer är en viktig fråga som den grönblå
majoriteten prioriterar högt. Vi håller med om att det skulle finnas
ett stort värde i att ha ett nationellt organiserat arbete kring
boendefrågan då målgruppen alltför ofta behöver omlokalisera sig.
Den stora målgruppen är idag kvinnor och barnfamiljer.
Socialtjänsten tillgodoser idag det behov som finns, utifrån sina
möjligheter, genom att bevilja placering på skyddat boende i annan
kommun.
Vi måste alltid som politiker göra vårt yttersta för att stärka det
sociala skyddsnätet som finns för att ingen ska ramla mellan
stolarna. Alla verktyg i verktygslådan är av vikt men de behöver
vara långsiktiga och möjliga att förlita sig på. Kompottens egen
styrgrupp uttrycker att det skulle vara önskvärt med en nationell
styrning av kommunsamverkan istället för en enskild kommun för
att nätverket ska kunna fortsätta utvecklas.
Vi håller med och kommer att följa frågan noggrant och ser gärna
att frågan följs upp under nästa mandatperiod.
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§6
Ett utvidgat utreseförbud för barn, DS 2022:9
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/658

Dnr 1.6-299/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på kommunstyrelsens remiss om ett utvidgat
utreseförbud för barn.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Socialdepartementet har haft i uppdrag att utreda om det finns ett
behov av ett utvidgat utreseförbud för barn och i sådana fall ta
ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde bör se ut. I
uppdraget har också ingått att ta ställning till vissa frågor om hur ett
utreseförbud kan upprätthållas effektivt. Slutligen har uppdraget
omfattat att utreda om straffansvaret för egenmäktighet med barn
bör utvidgas. Utredningen föreslår i promemorian att:
• Tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas.
• Olika åtgärder för att beslutade utreseförbud ska kunna
upprätthållas effektivt.
• Straffansvaret för egenmäktighet med barn ska utvidgas.
Lagändringar föreslår träda i kraft den 1 juli 2023.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 4 juli 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§7
Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och
inom lagens ram (SOU 2022:22)
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/699

Dnr 1.6-351/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på kommunstyrelsens remiss av slutbetänkandet
Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser
och inom lagens ram (SOU 2022:22).
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Bristande tillgänglighet och långa väntetider har inom hälso- och
sjukvården länge varit ett problem. Regeringen tillsatte under år
2020 en utredning, vilken gavs i uppdrag att verka för ökad
tillgänglighet och kortare väntetider inom hälso- och sjukvården. I
slutbetänkandet redogörs för de förslag och bedömningar som gjorts
gällande en utökad vårdgaranti, utvecklingen av en nära och
tillgänglig vård, det fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska
hälsa och intygshanteringen inom hälso- och sjukvård.
Förvaltningen instämmer i utredningens analys kring utvecklingen
av den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige och lyfter
fram socialtjänstens roll i arbetet med tidig upptäckt av psykisk
ohälsa hos barn och unga och vikten av tidiga insatser.
Förvaltningen ser i slutbetänkandet ett behov av ett tydliggörande
kring den fasta vårdkontaktens ansvar gällande SIP. Vidare betonar
förvaltningen vikten av att kommunen alltid överväger om intyg
från regionen behöver begäras in i samband med
biståndsbedömning. Förvaltningen föreslår att socialnämnden
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 10 augusti 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§8
Betänkande Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB
(SOU 2022:31)
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/775

Dnr 1.6-427/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på kommunstyrelsens remiss av Betänkandet Rätt
och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31).
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat slutbetänkandet
Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB. Förslagen som
utredningen föreslår syftar till att förnya och förenkla regelverket
för VAB, att minska utrymme för felaktigt nyttjande av VAB
genom att bland annat stärka möjligheterna till kontroll samt att
främja ett mer jämställt uttag av VAB.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen som utredningen
presenterar då dessa förslag bedöms bidra till ett förenklat regelverk
som i större utsträckning ger rätt till ersättning till föräldrar utifrån
barns olika behov.
Förvaltningen välkomnar förslaget om att föräldrar ska kunna
beviljas tillfällig föräldrapenning för att delta vid utredning om
barnets behov av hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen samt i
kurser som anordnas av socialtjänsten i syfte att lära sig att vårda
barnet utifrån barnets sjukdom eller funktionsnedsättning.
Förvaltningen anser dock att det vore lika relevant att öka föräldrars
ekonomiska och arbetsrättsliga förutsättningar för att delta i andra
insatser som en utredning inom socialtjänsten kan mynna ut i.
Förvaltningen vill även framhålla synpunkten att tillfällig
föräldrapenning borde kunna beviljas även vid utredning om barns
behov av hjälp och stöd enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Vid utredningar av barnets behov av stöd
och hjälp enligt LSS, likväl som vid utredningar enligt
socialtjänstlagen, är föräldern en viktig part, som stöd till barnet och
som informant. Förvaltningen menar därför att även föräldrar till
barn som omfattas av LSS ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning
vid kontakt med socialtjänsten.
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Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 22 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§9
Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av
misstänkta brott (SOU 2022:37)
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/792

Dnr 1.6-428/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på
kommunstyrelsens remiss av Stärkt arbete med att bekämpa
bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och effektivare
hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37).
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Regeringen har beslutat om betänkande ”Stärkt arbete med att
bekämpa bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och
effektivare hantering av misstänkta brott”. Kommunstyrelsen har
remitterat ärendet till socialnämnden för besvarande.
Utredningen föreslår att det införs ett system med administrativa
sanktionsavgifter på välfärdssystemens område och att detta
regleras i en särskild lag som föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.
Lagen ska benämnas lagen om sanktionsavgifter på
välfärdssystemens område. Sanktionsavgiften föreslås kunna tas ut
för bidragsbrott som understiger ett halvt prisbasbelopp.
Bidragsbrott som överstiger ett halvt prisbasbelopp omfattas fortsatt
av anmälningsskyldigheten enligt 6 § bidragsbrottslagen.
Utredningen föreslår att ansvaret för att utreda bidragsbrott flyttas
från Polismyndigheten till Ekobrottsmyndigheten.
Sammanfattningsvis ser förvaltningen positivt på lagförslaget då det
på sikt kan minska felaktiga utbetalningar inom välfärdsområdet
som helhet. Förvaltningen lyfter dock att införandet av
sanktionsavgift kan få en avskräckande effekt då personer av rädsla
för att lämna fel uppgifter avstår från att söka förmåner och stöd
som de är berättigade till. Förvaltningen välkomnar att SKR,
Socialstyrelsen och IVO får ett uttalat uppdrag att stötta
kommunernas hantering av sanktionssystemet och misstänka
bidragsbrott.
Socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på
kommunstyrelsens remiss av Stärkt arbete med att bekämpa
bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare
hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37).
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Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 18 augusti 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) lämnade ett särskilt
uttalande:
Vi delar förvaltningens bild av riskerna med att införa en
sanktionsavgift och är oroade för att det skulle påverka
bidragsbehövande negativt. Att bekämpa bidragsbrottslighet är
viktigt, men samhällets skyddsnät till de svagaste och mest utsatta
får inte urholkas under processen. Alla har rätt att upprätthålla en
skälig levnadsnivå och samhällets stöd till de som står utan inkomst
och möjlighet till självförsörjning ska vara inom räckhåll.
Vi instämmer i förvaltningens analys om att införandet av
sanktionsavgift kan medföra att personer som har svårt att
tillgodogöra sig myndighetsinformation riskerar att få en
sanktionsavgift. Systemet kan få en avskräckande effekt så att
personer av rädsla för att lämna fel uppgifter avstår från att söka
förmåner och stöd som de är berättigade till. Införandet av
sanktionsavgifter riskerar även att drabba barn, eftersom att en
sanktionsavgift tas ut av en vårdnadshavare som därigenom får en
sämre ekonomisk förmåga. Mot bakgrund av detta anser vi att det
inte bör införas för kommunernas ekonomiska bistånd.
Tilläggningsvis vill vi framhålla att vi inte håller med om att
uppdraget att besluta om sanktionsavgifter lämpligen skulle ligga
på FUT-utredarna för att säkra förtroendet för myndigheten. Vilken
medarbetare eller avdelning som har ansvaret att fatta beslut om en
eventuell sanktionsavgift kommer inte spela någon roll för den
enskilde brukaren. Förtroendet för socialtjänsten skulle äventyras
oavsett vem som formellt fattar beslutet eftersom medborgaren
kopplar ihop socialtjänstens beslut med myndigheten generellt,
snarare än att särskilja på olika beslut från olika instanser inom
myndigheten.
Stadens rapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott från 2021 visade att den vanligaste orsaken till att en
felaktig utbetalning gjorts beror på interna felaktigheter från
socialtjänstens sida. FUT-handläggningen kostar staden mer
pengar än vad det ger tillbaka. Flertalet av de som får
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återkravsbeslut på grund av felaktiga utbetalningar har inte
förmågan att betala av dessa då de är i fortsatt behov av
ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Att som bidragstagare
utnyttja systemen kommer aldrig vara rättfärdigat, men vi menar
samtidigt att det finns större och mer allvarliga systematiska
manipulationer av välfärden som staden istället borde koncentrera
resurserna på. Den organiserade välfärdsbrottsligheten och
oseriösa vinstdrivande utförare inom socialtjänsten är två exempel.
Ersättaryttrande

Anna Rantala Bonnier (F!) ställde sig bakom Vänsterpartiets
särskilda uttalande.
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§ 10
Beslut om arbetsmarknadsinsats för vissa målgrupper som
nås via arbetsmarknadsnämndens uppsökande uppdrag
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/759

Dnr 1.6-441/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på kommunstyrelsens remiss av Beslut om
arbetsmarknadsinsats för vissa målgrupper som nås via
arbetsmarknadsnämndens uppsökande uppdrag.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden har beslutat att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar om att arbetsmarknadsnämnden,
genom Jobbtorget, ska ansvara för biståndsprövning enligt 4 kap 1
och 2 §§ socialtjänstlagen (SoL) avseende särskilt individanpassad
stödinsats. Målgrupperna som avses för stödinsatsen är unga i
åldrarna 19-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) samt
kvinnor med en svag ställning på arbetsmarknaden, vilka nås via
uppsökande arbete. Stödinsatsen ska syfta till att underlätta för
målgrupperna att börja arbeta eller studera.
Förvaltningen ställer sig positiv till att arbetsmarknadsnämnden ger
stöd till de nämnda målgrupperna och instämmer i att
biståndsprövning och beslut lägger grunden för en rättssäker
handläggning. Förvaltningen lyfter dock flera frågeställningar som
behöver utredas och klargöras ytterligare inför ett beslut om att
Jobbtorg ska utföra socialtjänstuppgifter i form av självständig
biståndsprövning och beslutsfattande i syfte att säkerställa
likställighet och rättssäkerhet i stadens samlade
socialtjänstverksamhet. Bland annat lyfter förvaltningen
frågeställningar kring registrering av ärendehandläggning och
gränsdragningar vad gäller ärendeansvar.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 28 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 11
Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/805

Dnr 1.6-452/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på kommunstyrelsens remiss av
Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn,
Ds 2022:12.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Socialdepartementet har utrett frågan om det bör införas en
möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte genom beslut
begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa
områden, ett så kallat vistelseförbud för barn. Utredaren fastslår att
ett vistelseförbud inskränker rörelsefriheten och inkräktar på barnets
rättigheter enligt barnkonventionen. Effekten av ett vistelseförbud i
syfte att förhindra att ett normbrytande beteende utvecklas är också
svår att förutse. Utredaren föreslår därför att en möjlighet att inom
ramen för socialtjänstlagen besluta om ett vistelseförbud för barn
inte bör införas.
Utredaren föreslår däremot att möjligheten att besluta om
vistelseförbud bör införas i LVU-lagstiftningen avseende personer
under 18 år om det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling
finns behov av att begränsa den unges närvaro på platsen eller i
området, och det antingen finns en påtaglig risk att den unge
kommer att utveckla ett sådant beteende som avses i 3 § LVU eller
den unge har ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som
avses i 3 § LVU. Ett beslut om vistelseförbud ske enligt samma
juridiska process som övriga LVU-beslut och ska vara möjligt att
överklaga. För att kunna ge erforderligt stöd till socialtjänsten bör
polislagen kompletteras med rättigheten att upprätta ett register över
pågående vistelseförbud. Polisen ges även möjlighet att på
socialtjänstens initiativ ge handräckning samt skyldighet att
överlämna ett påträffat barn som bryter mot ett vistelseförbud till
barnets föräldrar, vårdnadshavare eller socialnämnden.
Förändringarna föreslår träda i kraft den 1 juli 2023.
Förvaltningen bedömer att utredarens förslag är väl underbyggt och
i enlighet med den kunskap socialnämnden har kring brotts- och
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drogförebyggande arbete. Förvaltningen föreslår att socialnämnden
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 8 juli 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) lämnade ett särskilt
uttalande:
Vi tackar förvaltningens för ett bra svar på remissen av
Socialdepartementets promemoria. Vi samstämmer i problembilden
av att införa vistelseförbud för barn i enlighet med
tjänsteutlåtandet, men vi håller inte med om att möjligheten att
besluta om vistelseförbud bör införas i LVU-lagstiftningen.
Som utredaren fastslår inskränker vistelseförbud på rörelsefriheten
samt inkräktar på barnets rättigheter enligt barnkonventionen, och
vi ser inga skäl till varför det resonemanget skulle vara undantaget
för LVU-lagstiftningen. Att införa vistelseförbud för
tvångsplacerade barn riskerar dessutom att ytterligare öka
stigmatiseringen av unga som är tvångsplacerade inom LVUvården. Unga som är placerade på institution är i sig redan
avvisade från den negativa miljö och umgänge som den tidigare har
befunnit sig i, därför bör det anses att lagstiftningen redan
garanterar ett tillräckligt skydd för den som är placerad inom LVU.
Ersättaryttrande

Anna Rantala Bonnier (F!) ställde sig bakom Vänsterpartiets
särskilda uttalande.
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§ 12
Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av Uppdrag
att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över
HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda
ungdomshem barn
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/806

Dnr 1.6-453/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på kommunstyrelsens remiss av Inspektionen för
vård och omsorgs redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra
och upprätta ett nationellt register över HVB och
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.
Ärendet

Ärendet rör Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) slutrapport
av regeringsuppdraget att upprätta ett nationellt register över HVB
och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.
Det nationella registret ska utformas som en digital tjänst och
underlätta för kommuner i arbetet med placering av barn och unga.
Den digitala tjänsten är redan i bruk. För att kunna skapa en digital
tjänst, som fullt ut står i överensstämmelse med kommunernas
behov och regeringens uppdrag, har IVO i tidigare delrapport
lämnat två författningsförslag. Det ena, som berör
personuppgiftsbehandling, justeras i slutredovisningen.
Förvaltningen anser att syftet med IVO:s nationella register över
HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda
ungdomshem är ändamålsenligt och av stor relevans för
socialtjänstens arbete. Förvaltningen föreslår att socialnämnden
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 11 juli 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) och Karin Gustavsson
m.fl. (S) lämnade ett gemensamt särskilt uttalande:
Vi delar förvaltningens bild om att ett nationellt register över HVB
och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem
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skulle förenkla arbetet med att placera barn och unga på ett
ändamålsenligt och rättssäker sätt. Vi tror att det skulle förbättra
möjligheterna för personal som beslutar om placeringar att
säkerställa att den som bedriver en verksamhet som tar emot ett
barn för stöd, vård och behandling lever upp till de krav som ställs
för att få tillstånd att göra det, samt uppfyller krav och mål enligt
lagar och föreskrifter. På så vis skulle insatserna också bli bättre
för brukare och klienter, risken för att placeringar inte blir
långsiktigt hållbara skulle troligtvis minska.
Av samma anledningar anser vi att det även bör införas ett
nationellt register över jourhem, familjehem och skyddade boenden.
Ersättaryttrande

Anna Rantala Bonnier (F!) ställde sig bakom Vänsterpartiets och
Socialdemokraternas gemensamma särskilda uttalande.
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§ 13
Promemorian - Uppgiftsskyldighet för utförare inom
socialtjänsten
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/871

Dnr 1.6-461/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på kommunstyrelsens remiss av promemorian
Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänst.
Ärendet

Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat promemorian
Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänst. Promemorian
innehåller förslag på en sekretess- och tystnadsbrytande
bestämmelse för utförare i verksamhet enligt socialtjänstlagen.
Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som socialnämnden behöver
för kvalitetssäkring, uppföljning eller utvärdering samt uppgifter
som socialnämnden behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt.
Bakgrunden är att det idag råder en viss rättslig osäkerhet om en
privat utförare eller en utförare som tillhör en annan kommun eller
nämnd kan lämna uppgifter till den socialnämnd som ansvarar för
verksamheten eller om det hindras av sekretess.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om en
sekretessbrytande bestämmelse för utförare. Förvaltningen menar
att det skulle innebära bättre möjligheter att bedriva uppföljning,
förebygga välfärdsbrott och bidra till att enskilda får insatser av
högre kvalitet. Förvaltningen ser ett behov av en liknande
sekretessbrytande bestämmelse i LSS-lagstiftningen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 18 juli 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 14
Betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/877

Dnr 1.6-462/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på
kommunstyrelsens remiss av Betänkandet God tvångsvård –
trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40).
Ärendet

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av vissa frågor
enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV), samt analysera
behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket. Syftet
med översynen är att stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten
och säkerheten i vården för de personer som tvångsvårdas med stöd
av LPT och LRV.
Socialförvaltningen ser positivt på utredningens uppdrag att se över
och i vissa fall förtydliga tvångsvårdslagstiftningarna, bland annat
för att de ska harmonisera bättre med övrig lagstiftning (t. ex.
barnkonventionen). Socialförvaltningen ser också att de förslag som
utredningen gett, om de antas, kan stärka rättigheterna och bidra till
en trygg och god vård för de personer som tvångsvårdas med stöd
av LPT och LRV.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 11 juli 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) lämnade ett särskilt
uttalande:
FN:s barnrättskommitté, som är den högsta uttolkaren av
barnkonventionen och årligen genomför granskningar av
konventionsstaterna efterföljande av konventionen, riktade under
2015 kritik mot Sverige avseende användningen av tvångsåtgärder
mot barn inom psykiatrin. Barnrättskommittén uppmanade därmed
Sverige att förbjuda användning av fastspänning och avskiljning.
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Barnombudsmannen i Sverige vill också ha ett totalförbud mot
tvångsåtgärder mot barn.
Vi är kritiska till tvångsåtgärder mot barn. När det gäller
tvångsåtgärder i form av fastspänning och fasthållning har flickor
och kvinnor med erfarenhet av våld och sexuella övergrepp vittnat
om att fastspänning och fasthållning upplevs som mycket
traumatiskt även om det är positivt att dessa nu föreslås kunna
överklagas. Vi anser att det bör införas en nollvision när det gäller
tvångsåtgärder inom den psykiatriska vården av barn, men för att
det ska kunna uppnås behöver psykiatrin mer resurser över hela
landet. Vi menar att tvångsåtgärder kan vara nödvändiga i ett fåtal
extrema situationer, men målet måste likväl vara noll i varje region.
Ersättaryttrande

Anna Rantala Bonnier (F!) ställde sig bakom Vänsterpartiets
särskilda uttalande.
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§ 15
Socialtjänstens medverkande i Islandsprojektet och då
särskilt frågor kopplade till hembesök
Svar på begäran om yttrande från JO, 9950-2021

Dnr 1.4-280/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som yttrande till JO.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

JO har begärt att socialnämnden kommer in med ett yttrande som
omfattar en redogörelse för Islandsprojektet samt svar på nio
specifika frågor.
Syftet med Islandsprojektet är att utveckla och förbättra processerna
och samverkan på operativ nivå mellan socialjour, socialtjänst, polis
och åklagare när det gäller akuta våldshändelser i familjer med
barn.
I detta tjänstutlåtande redovisas Islandsprojektets bakgrund och
arbetsmodell samt lämnas svar på de nio specifika frågorna.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som yttrande till JO.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 21 juli 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 16
Månadsrapport juli 2022

Dnr 1.2.2-72/2022

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden godkänner rapporten.
Ärendet

Prognosen baseras på utfallet per 31 juli samt utifrån dialog med
samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.
Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är enligt budget.
De flesta enheter har en ekonomi i balans med budget.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 8 augusti 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 17
Stockholmsenkäten 2022 – Stadsövergripande resultat

Dnr 1.3.2-21/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av
Stockholmsenkäten 2022 - urval stadsövergripande resultat.
2. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av
Stockholmsenkäten 2022 - urval stadsövergripande resultat.
3. Redovisningen delges samtliga stadsdelsnämnder.
Ärendet

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en
enkätundersökning som besvaras av ungdomar i årskurs 9 och i år 2
på gymnasiet i Stockholms stad. Socialförvaltningen har
sammanställt ett urval av Stockholmsenkätens stadsövergripande
resultat 2022. Resultaten bör användas för att bidra till kunskap om
hur stadens förebyggande arbete med unga kan utvecklas, särskilt
inom ramen för det omfattande arbete som pågår.
Förvaltningarna föreslår att nämnderna¬ godkänner redovisningen
av Stockholmsenkäten 2022 - urval av stadsövergripande resultat
samt att redovisningen delges samtliga stadsdelsnämnder.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 2 augusti 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Mariana Moreira
Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C) och Michaela Hollis (KD)
lämnade ett gemensamt särskilt uttalande:
Stockholmsenkäten fyller ett viktigt syfte som en barometer över
ungas välbefinnande och folkhälsa. Vi tackar förvaltningarna och
deltagande skolor för deras arbete med enkäten. Det är glädjande
att svarsfrekvensen ökat och att fler ungdomar velat dela med sig av
sina erfarenheter av att vara ung i Stockholm idag.
Även om utvecklingen från en mätning till en annan alltid måste
tolkas med viss försiktighet, finns det flera positiva trender att ta
fasta på. På längre sikt har alkoholanvändningen bland ungdomar
minskat, och normen är numera att inte använda alkohol. Detta
minskar risken för missbruk i framtiden.
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Rökningen minskar, liksom andelen elever som någon gång har
använt narkotika. Arbetet med kontrollköp bör fortsätta för att
minska benägenheten hos handlare att sälja tobak till minderåriga.
Vi kan se att en mycket hög andel av de elever som sniffar eller
boffar berusningsmedel har använt lustgas. Detta problem behöver
uppmärksammas och staden och polisen måste tillsammans
motverka att detta skadliga medel sprids bland ungdomarna.
Inte minst glädjande är att färre elever i samtliga
respondentgrupper anger sig ha blivit utsatta för hot och våld.
Andelen ungdomar som uppger sig ha blivit utsatta för rån har
halverats. Att motverka att ungdomar såväl utsätts för hot eller
våld, som dras in i kriminella miljöer, har varit en av den grönblå
majoritetens mest prioriterade frågor.
Samtidigt finns det fortfarande negativa eller oroande trender. Den
psykiska ohälsan bland unga, framför allt hos flickorna, kvarstår
som ett stort problem, och undersökningen visar att över 40 procent
av flickorna uppger att coronapandemin har lett till sämre psykiskt
mående.
Den grönblå majoriteten har under mandatperioden stärkt
tillgängligheten till elevhälsan och fördjupat det viktiga samarbetet
med Region Stockholm. Vi har etablerat en väg in i elevhälsan för
att det ska vara lätt för alla elever att veta var de ska vända sig för
att få hjälp. Detta har också följts av informationssatsningar riktade
till eleverna i Stockholms skolor för att de ska veta att det finns
hjälp om de behöver den.
Även om siffran har minskat något så anger fortfarande många
ungdomar att de har blivit tvingade till sex eller blivit våldtagna.
Den grönblå majoriteten har ökat stödet till unga som utsätts för
våld i nära relation, inklusive sexuellt våld. Det nya programmet
mot våld och förtryck tar för första gången ett helhetsgrepp om det
sexuella våld som drabbar ungdomar i Stockholm. Arbetet kommer
att behöva fortsätta under nästa mandatperiod.
Särskilt uttalande

Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) lämnade ett särskilt
uttalande:
Vi tackar förvaltningen för rapporten om resultatet av
Stockholmsenkäten 2022. Mätningarna av Stockholmsenkäten är ett
insiktsfullt tvärsnitt i frågor om hur det är att vara ung i Stockholm
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idag och ger en bra fingervisning om den sociala utvecklingen i
staden bland unga.
Det är allvarligt att den negativa trenden med utbredd psykisk
ohälsa hos unga tjejer fortsätter att hålla i sig. I de två senaste
mätningarna av Stockholmsenkäten rapporterar flickor i högre
utsträckning än pojkar att de mår dåligt eller känner sig deppiga
utan att veta varför. I årets enkät uppger 47 % av de tillfrågade
tjejerna att de mår dåligt vilket är en ökning med 5 procentenheter
sedan mätningen av Stockholmsenkäten 2020.
Vi kräver att unga tjejers psykiska ohälsa inte viftas bort som något
som kommer att gå över av sig självt. Det är viktigt att tidiga
åtgärder sätts in och att skolorna arbetar förebyggande för att
stärka ungas mående. Vi har bland annat föreslagit rejäla
satsningar på ungdomsmottagningarna med minst en kurator till i
varje stadsdel. Vi har också föreslagit att staden ska öppna ett
stödcenter dit unga tjejer och kvinnor som råkat ut för sexuella
övergrepp kan vända sig. Skolan är den centrala mötesplatsen för
unga och den vuxna närvaron är viktig för att fånga upp ungdomar
som har behov av stöd och hjälp. För att alla elever ska få tillgång
till detta är det viktigt att varje skola har ett elevhälsoteam.
Även den upplevda otryggheten har ökat mest bland tjejerna i
Stockholmsenkäten 2022. Det är oroväckande att barn och unga
inte känner sig trygga i sina bostadsområden. I årskurs 9 har
andelen flickor som upplever otrygghet i sitt eget bostadsområde
ökat från 29 % till 37 % sedan mätningen 2018. Under samma
period har andelen flickor i årskurs 2 på gymnasiet som känner sig
otrygga i sitt bostadsområde ökat från 29 % till 34 %. Staden måste
intensifiera det trygghetsstärkande arbetet, den blågröna
majoritetens satsningar på ordningsvakter och
övervakningskameror är uppenbart inte tillräckliga för att ta itu
med problemen. Stadsdelarna har möjlighet att söka medel ur
trygghetsfonden för att offentliga platser ska vara trygga för alla.
Särskilt uttalande

Karin Gustavsson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande:
Vi tackar för rapporten som utgör ett viktigt underlag för nämndens
framtida arbete. Stockholmsenkäten 2022 visar flera allvarliga
trender som kräver insatser från staden.
Enligt årets Stockholmsenkät uppgav nästan hälften av flickorna i
årskurs nio att de är deppiga utan att veta varför. Den psykiska
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ohälsan blir för varje år som går allt sämre bland eleverna i
Stockholms stad och har bland flickor i nian ökat markant sedan
2018.
Det är dessvärre ingen överraskning. Majoritetens två stora
satsningar på elevhälsan den här mandatperioden har varit en
informationskampanj samt nya riktlinjer. Samtidigt som styrets
nedskärningar även lett till att bemanningen för elevhälsan
försämrats. Idag finns det färre skolpsykologer, specialpedagoger
och speciallärare anställda jämfört med 2018.
Därför vill vi investera 30 miljoner kronor för att alla skolor ska ha
fullständiga elevhälsoteam med en bemanning anpassad efter
antalet elever. Målsättningen är max 500 elever per skolpsykolog
och max 300 elever per skolkurator.
Det är allvarligt att allt fler av stadens unga rapporterar att de
upplever otrygghet i sitt bostadsområde. Särskilt allvarligt är det att
alltfler flickor känner sig otrygga, det är en stor skillnad i den
upplevda otryggheten mellan könen. I årskurs 9 har andelen flickor
som upplever otrygghet i sitt eget bostadsområde ökat till 37
procent. Medan det är 15 procent av pojkarna i samma ålder som
upplever sig otrygga. 34 procent av flickorna i gymnasiet känner
sig otrygga. Det är inte acceptabelt.
Staden måste arbeta för att alla stockholmare oavsett ålder ska
känna sig trygga. Alla, oavsett kön och ålder, ska kunna känna sig
trygga överallt. Om otryggheten är stor för att vistas i det offentliga
rummet kommer många att begränsas i sin rörelsefrihet och ett fåtal
ges rätten att dominera det offentliga rummet. Därför vore det bra
om alla stadsdelsnämnder genomförde tryggvandringar,
fokusgrupper eller samtal med unga kring vilka platser de upplever
som otrygga i syfte att åtgärda platserna. Stadsdelarna har
möjlighet att söka medel ur trygghetsfonden för att offentliga
platser ska vara trygga för alla.
Staden måste ta otryggheten på allvar eftersom den har en stor
påverkan på livskvaliteten. Oavsett om en plats upplevs otrygg eller
är otrygg måste staden arbeta för att säkerställa att alla offentliga
platser är och upplevs trygga av alla som besöker eller bor i staden.
Trygghet är i högsta grad en fråga om jämlikhet.
Ersättaryttrande

Anna Rantala Bonnier (F!) ställde sig bakom Vänsterpartiets
särskilda uttalande.
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§ 18
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – Förebygga våld i ungas
relationer - delrapportering

Dnr 1.3.2-366/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som
delrapportering av hur det idéburna offentliga partnerskapet
fortlöper.
Ärendet

Socialförvaltningen ingick i december 2021 ett idéburet offentligt
partnerskap med Stiftelsen 1000 möjligheter, i syfte att förebygga
våld i ungas nära relationer. Förvaltningen representeras av
Stödcentrum för unga brottsutsatta och vittnen samt avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor. Perioden för partnerskapet är 15
december 2021 till och med 14 december 2022. Partnerskapet kan
förlängas med ett år i taget, dock längst till den 14 december 2024.
Inom ramen för denna tidsperiod sker en automatisk förlängning av
överenskommelsen med ett år i taget, om inte denna sägs upp av
endera part senast den 14 september respektive år.
Huvudsyftet med partnerskapet är att stärka det förebyggande
arbetet mot våld i ungas nära relationer. Målgruppen är 13-23 år.
Syftet ska uppnås genom att parterna gemensamt verkar för att
ungdomar får en förhöjd kunskap om hur våld i en partnerrelation
kan ta sig uttryck och vad det kan få för konsekvenser, samt att fler
unga som utövar våld identifieras och i förlängningen tar emot stöd
som syftar till att upphöra med våldsutövandet.
Partnerskapet har pågått i ett halvt år, vilket gör att det är för tidigt
att utvärdera vilka effekter partnerskapet hittills haft på det
förebyggande arbetet av våld i ungas nära relationer. Däremot har
den ökade samverkan skapat möjligheter för en ökad samsyn och ett
gemensamt fokus på den utmaning som våld i ungas nära relationer
är. Partnerskapet har gett förutsättningar för samverkan både på
strategisk och operativ nivå. Under det halvår som partnerskapet
pågått har många beröringspunkter och viktiga kontaktytor
identifierats, där parterna kan berika varandra och skapa
synergieffekter.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 20 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 19
Redovisning av budgetuppdraget att samlokalisera
socialsekreterare och polis i alla stadens lokalpolisområden

Dnr 3.1.1-76/2022

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande

som redogörelse för budgetuppdraget.

Ärendet

År 2021 fick stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningar för att samlokalisera
socialsekreterare hos polisen. Utredningen genomfördes och
redovisades i juni 2021. I år 2022 ska socialförvaltningen
tillsammans med stadsdelsförvaltningarna möjliggöra för att
samlokalisera socialsekreterare hos polisen i alla stadens
lokalpolisområden.
Socialförvaltningen har fördelat medel till stadsdelsförvaltningarna
enligt en framtagen ekonomisk fördelningsmodell som baseras på
ett flertal statistiska underlag i kombination med de lokala
förutsättningarna för att medlen ska användas utifrån olika
synergieffekter.
De positiva effekterna av samlokalisering är att polisen i större
utsträckning i stadsdelsförvaltningarna som har socialsekreterare
samlokaliserad med polis, gör fler konsultationer i samband med
orosanmälningar. I dessa orosanmälningar ser socialtjänsten också
en generellt förbättrad kvalitet vad gäller detaljer kring oron. Vissa
stadsdelsförvaltningar berättar om en ökad förståelse kring
respektive myndighets uppdrag och sekretess, utifrån de
utbildningsinsatser som socialtjänsten gjort för polisen.
De utmaningar som framförs med samlokalisering är att mål och
strukturer för samlokalisering behöver vara satta i förväg innan
samlokaliseringen sker, att socialsekreterarna blir ensamma i sin
funktion i en annan myndighets organisation och lokaler. I ärendet
har socialförvaltningen identifierat två behov för att öka
likställigheten i staden utifrån detta budgetuppdrag.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 21 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 20
Lägesrapport om hedersrelaterat våld och förtryck med fokus
på utreseförbud

Dnr 3.1.1-278/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och lägesrapporten om hedersrelaterat våld och förtryck mot
unga med fokus på utreseförbud, som redogörelse för
budgetuppdragen.
Ärendet

Socialförvaltningen redogör för en lägesbeskrivning i form av en
rapport efter vårens arbete i de fyra pågående uppdrag rörande
hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga med fokus på
utreseförbud mot barnäktenskap och könsstympning som
förvaltningen har i budget 2022. Lägesrapporten belyser hur arbetet
med utreseförbud ser ut i stadens socialtjänst och vilka behov chefer
inom myndighetsutövningen lyfter fram. Därpå beskrivs
utbildningsförvaltningens arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck med fokus på utreseförbud och hur samverkan med
stadsdelsförvaltningarna ser ut. Budgetsuppdragen redogörs var för
sig utifrån respektive underrubriker. Lägesrapporten avslutas med
några slutsatser från förvaltningen gällande arbetet med
hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga och vad som
behöver utvecklas över tid.
Socialförvaltningen överlämnar lägesrapporten till socialnämnden
för kännedom och godkännande.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 27 juli 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 21
Insatser som stabiliserar skolgången

Dnr 3.1.1-22/2021

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten som svar på
kommunfullmäktiges uppdrag.
2. Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till
stadsdelsnämnderna för kännedom.
Ärendet

Ett övergripande mål med att utveckla fler insatser inom
socialtjänsten för att stabilisera skolgången för barn och unga som
är aktuella inom socialtjänsten är att alla barn och unga ska ges
möjlighet att klara sin skolgång utifrån sina individuella behov och
förutsättningar. Det bidrar till goda uppväxtvillkor som främjar en
välfungerande framtid för barn och unga. För att möjliggöra detta
ska barn och unga, när socialtjänstens utredning visat på behov av
insatser för att stabilisera skolgången, erbjudas detta.
Det finns en stark motivation inom stadens socialtjänst vad gäller
arbetet med att barn och unga ska klara skolan. Arbetet med
uppdraget insatser som stabiliserar skolgången för barn och unga
som är aktuella inom socialtjänsten har lett till en ökad medvetenhet
i stadens socialtjänst vad gäller skolan som skyddsfaktor och
socialtjänstens roll i det arbetet. Skolgång, skolnärvaro och
skolresultat genomsyrar i hög utsträckning socialtjänstens arbete
med barn och unga. Det har skett en fokusförflyttning, från samtal
om huruvida socialtjänsten ska eller inte ska arbeta med barn och
ungas skolgång, till samtal om hur socialtjänsten ska bidra till detta
arbete.
Arbetet med att utveckla och genomföra insatser som stabiliserar
skolgången är ständigt pågående inom socialtjänsten och
kompetenscenter barn och unga fortsätter arbetet med att stötta
stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningens olika
verksamheter i att utveckla, förädla och erbjuda insatser så att
skolgången stabiliseras för fler barn och unga. För att komma än
längre behövs en utveckling där kunskapen om hela socialtjänstens
arbete, både på friyta och inom myndighetsutövningen, är aktuell
hos samtliga medarbetare som arbetare med barn och unga inom
socialtjänsten. De gränser som beskrivs mellan insatser på friyta
samt behovsprövande insatser måste överbryggas. Barn, unga och
deras familjer behöver utifrån sina specifika behov få tillgång till
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samtliga insatser som kan möjliggöra att barn och unga klarar
skolan.
Den bifogade rapporten beskriver aktuellt läge och det arbete som
pågår utifrån uppdraget. Till rapporten bifogas en reviderad version
av den förteckning över insatser som bedöms kunna stabilisera
skolgången som togs fram år 2020.
Socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner
tjänsteutlåtandet, rapporten (bilaga 1) samt den reviderade
förteckning (bilaga 1.1) som redogör för insatser som kan verka för
att stabilisera skolgången för barn och unga som är aktuella inom
socialtjänsten.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 21 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 22
Stadens arbete med stöd till anhöriga för nya målgrupper
Program för stöd till anhöriga 2021-2024

Dnr 3.1.1-319/2021

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport ”Stadens
arbete med stöd till anhöriga för nya målgrupper”.
2. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.
3. Socialnämnden beslutar om fortsatt arbete med
implementering gällande stadens arbete med stöd till
anhöriga för nya målgrupper
Ärendet

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024 har
utökats till att även omfatta stöd till barn som anhöriga, anhöriga till
personer med koppling till våldsbejakande extremism (VBE),
anhöriga till personer med en kriminell livsstil och anhöriga till
personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld. Det finns
flera goda exempel i staden på det arbete som bedrivs gällande de
nya målgrupperna. Arbetet skiljer sig åt mellan
stadsdelsförvaltningarna med anledning av att behoven ser olika ut.
Socialförvaltningen ser också utvecklingsområden för att adekvat
stöd ska bli tillgängligt för samtliga berörda invånare i staden. Den
bifogade rapporten inleds med en beskrivning av arbetet med barn
som anhöriga. Därefter följer ett stycke om anhöriga till personer
med koppling till VBE, i kriminalitet och som drabbats av
skjutningar och dödligt våld. Rapporten avslutas med en
redogörelse för kommande aktiviteter, utmaningar och
framgångsfaktorer.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten
Stadens arbete med stöd till anhöriga för nya målgrupper och
överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom samt
beslutar om fortsatt arbete med implementering gällande stadens
arbete med stöd till anhöriga för nya målgrupper.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 17 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 23
Centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom
socialpsykiatrins särskilda boenden

Dnr 3.1.1-342/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningen
tjänsteutlåtande om centralisering av hälso- och
sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden
Ärendet

I budget 2022 tilldelades socialförvaltningen följande uppdrag:
”Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i
samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en
centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom
socialpsykiatrins särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan.
Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys.”
Utredningen slutfördes under våren 2022. Sammanfattningsvis finns
det flera fördelar med att centralisera hälso- och sjukvården på
socialpsykiatrins särskilda boenden, bostad med särskild service.
Det skulle ge en ökad likställighet i staden samt öka tillgången till
rehabiliterande insatser för målgruppen. Det skulle även förbättra
arbetsmiljön för sjuksköterskorna. I kostnadsanalysen framkommer
att det finns ekonomiska vinster med en centralisering.
Vid en centralisering behöver emellertid vissa aspekter beaktas. Om
socialpsykiatrins målgrupp exempelvis ska ingå i LSS-hälsans
organisation behöver de olika behoven hos målgrupperna tas hänsyn
till. En central organisation behöver möjliggöra och arbeta för
kontinuitet och delaktighet i vården trots att sjuksköterskorna inte är
stationerade i boendet. Vidare bedömer socialförvaltningen att en
översyn av ersättningssystemet för socialpsykiatrins särskilda
boenden behöver göras. Även förfrågningsunderlag och
uppdragsbeskrivningar för denna insats behöver revideras.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 22 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 24
Likvärdiga och välfungerande BUS-samverkan över hela
staden
Rapport om nuläget och utvecklingsmöjligheter, med fokus på
samverkan med Region Stockholm

Dnr 3.1.1-350/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten ”Likvärdig och
välfungerande BUS-samverkan över hela staden – rapport
om nuläget och utvecklingsmöjligheter, med fokus på
samverkan med Region Stockholm”.
2. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna och
utbildningsnämnden för kännedom.
Ärendet

Alla barn i Stockholms stad har rätt till goda uppväxtvillkor och att
få sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med barnkonventionen.
Föräldrarna har det grundläggande ansvaret, men utöver det måste
alla ansvariga myndigheter och aktörer uppmärksamma barn i
behov av stöd och erbjuda det stöd och den hjälp som de behöver
och har rätt till.
En del i arbetet med att säkerställa att barn erbjuds det stöd de är i
behov av och har rätt till är den samverkan som sker inom ramen
för BUS (barn i behov av särskilt stöd). Staden och regionen har
inom ramen för BUS åtagit sig att samverka för att skapa
förutsättningar för samordnade insatser till barn under 18 år som är i
behov av särskilt stöd från förskola/skola och/eller socialtjänst samt
från hälso- och sjukvården. En likvärdig, handlingskraftig och
individcentrerad BUS-samverkan ska vara prioriterad inom staden.
Rapporten syftar till att beskriva nuläget och möjligheter framåt för
BUS-samverkan inom staden, med ett särskilt fokus på samverkan
med Region Stockholm (regionen). I rapporten synliggörs viktiga
faktorer och utvecklingsområden som det finns behov av att arbeta
vidare med för att nå målet att alla barn i Stockholms stad med
behov av särskilt och samordnat stöd från flera huvudmän ska få de
vård- och stödinsatser som de har rätt till. Det presenteras också
några förslag på lösningsinriktade aktiviteter kopplade till
samverkan mellan staden och regionen i stort och kring BUSsamverkan specifikt.
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Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 14 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 25
Stödboende och servicebostad inom stadens socialpsykiatri
Rapport om stödboende och servicebostad inom stadens
socialpsykiatri – redovisning av två budgetuppdrag

Dnr 3.1.1-367/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten ”Stödboende och
servicebostad inom stadens socialpsykiatri – redovisning av
två budgetuppdrag”.
Ärendet

Stadens boendeplan för bostad med särskild service enligt SoL och
LSS visar att det finns en brist på bostad med särskild service även
under den kommande tioårsperioden. Inom socialpsykiatrin råder
lagen om valfrihetssystem (LOV) för stödboende och bostad med
särskild service. Bostad med särskild service är ett samlingsbegrepp
för grupp- och servicebostad. Inga privata boenden med särskild
service enligt socialtjänstlagen (SoL) har valt att ingå i LOV. Det
finns inte heller några servicebostäder för målgruppen.
Socialförvaltningen har i uppdrag att utreda konsekvenser och
möjligheter för stadens stödboenden att omvandlas till
servicebostäder, men även att utreda hur tillgången till
servicebostad enligt socialtjänstlagen kan öka.
Boendeformerna är lika varandra men sammanfattningsvis ökar
stödet gradvis från stödboende, till servicebostad och gruppbostad,
som är den boendeform med mest omfattande stödinsatser.
Socialförvaltningen har genomfört intervjuer med 16 beställar- och
utförarchefer inom socialpsykiatrin. Intervjuerna visar att
stödboenden är en bra boendeform för många personer men att de
ofta har svårt att tillgodose behov som rör hälso- och sjukvård, mat
och något att göra på dagarna. Det finns inte skäl att omvandla
stödboenden till servicebostäder i någon stor utsträckning. Däremot
finns en uttalad efterfrågan på boenden som kan ge stöd till hela
individens behov inklusive hälso- och sjukvård och stöd dygnet
runt. För att öka tillgången på servicebostad är ett centraliserat
beställaransvar likt det som finns för boenden som bedrivs enligt
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
väsentligt. Dessutom behöver ersättningsnivåerna eventuellt
justeras.
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Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 4 juli 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 26
Projekt modernisering av sociala system

Dnr 3.1.1-368/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet.
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till berörda
förvaltningar för kännedom.
Ärendet

Projektet Modernisering av sociala system har i uppdrag att ta fram
moderna arbetssätt och digitala stöd för de som arbetar inom
socialtjänsten. Utveckling och driftsättning av ny funktionalitet
kommer att genomföras löpande under projekttiden fram till
december 2022, då projektet avslutas. Att socialtjänstens processer
digitaliseras främjar en likställd socialtjänst, samtidigt som det
frigör tid för handläggare att arbeta med mer kvalificerade
arbetsuppgifter. För stockholmaren innebär moderniseringen ökad
insyn, snabbare hantering av ärenden och högre rättssäkerhet.
Vid projektavslut lämnar projektet över till den it- och
verksamhetsnära objektförvaltningen som fortsätter att utveckla
sociala system. Förvaltningen behöver vara en aktiv part
tillsammans med övriga förvaltningar för att omhänderta nya krav
och förväntningar till följd av digitaliseringen i samhället.
Förvaltningen föreslår att fortsatt arbete sker i linje med den
livscykel- och förändringsplan som är framtagen inom projektet. Att
arbetet sker i relation till verksamhetsbehoven och framtida
budgetuppdrag. För att ta tillvara den effektiviseringspotential som
projektet medför är det nödvändigt med en nära samverkan med
ämnesexperter på olika områden och medarbetare på
stadsdelsförvaltningar.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 17 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 27
Fördelning av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära
relationer 2022 – påfyllnadsmedel
Delrapportering

Dnr 3.1.2-438/2022

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner fördelning av utvecklingsmedel
för arbete mot våld i nära relationer, påfyllnadsmedel, enligt
nedanstående tabell.
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära
relationer 2022 – fördelning av påfyllnadsmedel
Fördelning
Nämnd
kronor
429 237
Rinkeby-Kista
Spånga-Tensta

256 307

Hässelby-Vällingby

369 250

Bromma

192 185

Kungsholmen

135 786

Norrmalm

138 527

Östermalm

146 368

Södermalm

347 005

Enskede-Årsta-Vantör

425 782

Skarpnäck

173 011

Farsta

317 212

Hägersten-Älvsjö

346 832

Skärholmen

261 078

Socialnämnden

200 000

Totalt

3 738 580

Ärendet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att fördela
ytterligare 59 250 000 kr i statsbidrag till kommuner för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld,
hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med
vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Medlen fördelas som påfyllnadsmedel till tidigare utlysta
utvecklingsmedel. Av påfyllnadsmedlen har 3 738 580 kr fördelats
till Stockholms stad.
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Förvaltningen föreslår att påfyllnadsmedlen fördelas till
samtliga stadsdelsnämnder och till socialnämnden, enheten för
hemlösa inom socialtjänstavdelningen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 29 juni 2022.
Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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§ 28
Uppföljning IOP utsatta EU-medborgare - Uppföljning av
verksamheten under perioden 1 november 2021 till och med
30 april 2022

Dnr 2.11.6-316/2020

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av IOP-samarbetet
med frivilliga organisationer som ger stöd till EU- och
tredjelandsmedborgare som vistas tillfälligt i Sverige och
som befinner sig i en utsatt situation.
Ärendet

Socialnämnden samarbetar med frivilliga organisationer för att ge
stöd till EU- och tredjelandsmedborgare som vistas tillfälligt i
staden och som 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 1 november 2021 till och med 30 april 2022.
Nattverksamhet har bedrivits vid tre härbärgen samt ett tillfälligt
härbärge som öppnade den 18 januari 2021. Nattverksamheterna har
genomfört sammanlagt 14 245 övernattningar, varav cirka 38
procent avser kvinnor. Dagverksamhet har bedrivits vid fem olika
verksamheter som sammanlagt tagit emot 28 905 besök, varav cirka
21 procent av kvinnor. De vanligaste nationaliteterna bland
besökarna i så väl dag- som nattverksamheterna är personer från
Rumänien och Polen.
Jämfört med motsvarande period förra året har antalet
övernattningar minskat med cirka fem procent och antalet besök till
dagverksamheterna med cirka 11 procent.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 22 juni 2022.
Yrkanden

Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Marian Moreira
Duarte (MP), Kristin Jacobsson (C), Michaela Hollis (KD), Karin
Gustafsson m.fl. (S) och Max Almflod (SD) yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) yrkade
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1. Socialnämnden reviderar det idéburna offentliga
partnerskapet enligt nedan
Stockholm stad har sedan 2017 ingått i ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med civilsamhället för att stötta målgruppen
utsatta EU-medborgare. Detta IOP avser tre härbärgen om totalt
94 platser, varav 20 särskilt avsatta för kvinnor, och fem
dagverksamheter. I partnerskapet ingår även
samordning/inskrivning av nattplatser och att upprätthålla
beredskap för extra kalla nätter som Ny gemenskap ansvarar för.
Från stadens sida ingår socialjouren och EU-teamet, från
civilsamhället ingår Convictus, Frälsningsarmén, Stadsmissionen
samt Ny gemenskap. Partnerskapet förnyades i april 2022 för
ytterligare en period med samma ekonomiska medel, ca 22 miljoner
årligen från stadens sida.
Flera hundra utsatta EU och tredjelandsmedborgare befinner sig i
Stockholm, sovandes ute på gator och i skogsområden. Att staden
möjliggör boplatser på härbärgen nattetid är bra men kortsiktigt. Vi
är kritiska till att även fortsättningsvis ha karensdagar för när
utsatta får sova på härbärgena samt att avgifter tas ut och bestäms
av styrgruppen inom IOP, även om det avser en symbolisk summa.
Frågan om utsatta EU-medborgares livssituation är vidare inte en
fråga enbart för socialnämnden. Vi skulle därför önska att även
Polisen och andra aktörer verksamma i staden som återkommande
träffar målgruppen, exempelvis aktörer som ansvarar för
vräkningar av boplatser, skulle ingå i en samverkan.
Det råder fortfarande idag en flytt- och vräkningskarusell på
stadens mark som gör att utsatta personer med kort varsel måste
lämna sina tillhörigheter och tillfälliga läger rivs ner samtidigt som
det tär på naturen runt om. Vi anser att staden kunde använda de
22 miljoner som årligen läggs inom detta IOP bättre genom att
exempelvis iordningställa enklare campingplatser där läger lagligt
skulle kunna sättas upp med tillgång till vatten, el, sanitet osv utan
att riskera vräkning eller ha kortsiktiga boendelösningar som
härbärgen. Detta skulle kunna möjliggöra ett mer effektivt
uppsökande arbete av stadens EU-team och att arbetet kan
förstärkas i syfte att fånga upp utsatta kvinnor i denna grupp och
länka vidare.
Dagverksamheterna anser vi bör fortgå och utgör ett viktigt
sammanhang där civilsamhället gör en betydelsefull insats.
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Beslutsordning

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

Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V) reserverade sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ersättaryttrande

Anna Rantala Bonnier (F!) ställde sig bakom Vänsterpartiets
yrkande samt reservation.
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§ 29
Anmälningsärenden

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Förvaltningsgruppens protokoll 2022-08-24
Protokoll från funktionshinderrådet 2022-08-25
Protokoll från individutskottet 2022-06-14
Protokoll från organisations- och föreningsutskottet 2022-06-14
Protokoll från tillståndsutskottet 2022-06-15
Delegationsbeslut, dnr 1.1.1-2/2022
Inkomna skrivelser, dnr 1.1.1-3/2022

Nämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.

49

Socialnämnden

Protokoll
2022-08-30

§ 30
Övriga frågor

Socialnämnden noterar att inga skrivelser eller övriga frågor
inkommit vid sammanträdet den 30 augusti 2022.
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