SOCIALNÄMNDEN 2012-03-27
PROTOKOLLSUTDRAG

Justerat 2012-03-29
Anna König Jerlmyr och Roger Mogert
§ 13
Arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad
Dnr 3.2-0100/2012
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnderna för kännedom
Ärendet
Social insatsgrupp kan beskrivas som en strukturerad samverkansform på lokal
nivå med socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer i den unges nätverk
som tillsammans koordinerar insatser för att stödja den unge att upphöra med kriminalitet. Skillnaden från tidigare nätverksarbete är polisens mer aktiva roll och
deltagande i arbetet samt en handlingsplan med mål och ansvarsområden som ska
följas upp kontinuerligt. Socialtjänsten har huvudansvar för att sociala insatsgrupper kommer till stånd, men både polis och skola ska delta aktivt i detta arbete.
I rapporten presenteras hur det pågående arbetet med sociala insatsgrupper fortlöper i de stadsdelsförvaltningar som har påbörjat insatsen. Förvaltningen koordinerar arbetet genom stöd och utbildningsinsatser. Samtal har inletts med Ersta Sköndals högskola gällande en utvärdering och FoU-medel finns avsatta för detta.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 mars 2012.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga
ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade
följande särskilda uttalande.
Arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad är ett viktigt initiativ för att
arbeta förebyggande mot kriminalitet och utsatthet. Sociala insatsgrupper är också
en satsning där Alliansen varit drivande. Därför är det viktigt att Stockholms stad
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lyssnar på de önskemål om en gemensam samordnare/koordinator/lots som kan
fokusera på arbetets långsiktiga samverkansstruktur och skapa rutiner i det lokala
arbetet.
Vi ställer oss positiva till initiativet med sociala insatsgrupper för de yngre åldrarna, från 11-12 år. Flertalet undersökningar och verksamheter visar hur viktigt det
är att så tidigt som möjligt fånga upp den som behöver stöd och hjälp.
Särskilt uttalande
Ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.
Det är utmärkt att samarbetet mellan myndigheterna utvecklas med bl.a. sociala
insatsgrupper. Nya arbetssätt löser dock inte problemet att Stockholms socialtjänst
år efter år får minskade ekonomiska resurser av stadens moderatledda majoritet.
Behovet av akuta insatser får inte överskugga det förebyggande arbetet. I samma
områden där det skapas sociala insatsgrupper behövs det ett uppsökande socialt
arbete för att nå ungdomar som saknar sysselsättning eller försörjning och är i
riskzonen för kriminalitet. De behöver mer individualiserade insatser än vad jobbtorgen kan erbjuda för att motivera och vägleda till utbildning eller arbete.
Särskilt uttalande
Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Vi anser att ett arbete med sociala insatsgrupper, en strukturerad samverkansform
med socialtjänst, polis, skola och andra aktörer, kan fungera mycket bra. Arbete
pågår i sju stadsdelsförvaltningar. I samtliga stadsdelsförvaltningar i söderort används medel från Söderortsvisionen. I Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och
Rinkeby-Kista finansieras arbetet med pengar från stadsdelsförvaltningen. Vi menar att det är bättre, pengarna bör komma från individ- och familjeomsorg.
Budgeten för individ- och familjeomsorg behöver förstärkas så att stadsdelsförvaltningarna har råd att samverka med polisen. Ett viktigt krav inför 2013.
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