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§ 11
Nya riktlinjer för handläggning och dokumentation av ärenden
gällande barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 3 1.1-693/2019

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner reviderade riktlinjer för

handläggning och dokumentation av ärenden gällande barn
och unga mom individ- och familjeomsorgen
2. Ärendet överlämnas för vidare beslut till
kommunfullmäktige.

Ärendet

Ny lagstiftning och föreskrifter har trätt I kraft mom flera delar av
området barn och unga inom mdivid- och familjeomsorgen.
Socialstyrelsen har också gett ut nya vägledningar och
handläggningsstöd som påverkar arbetet med barn och unga.
Förslaget till nya riktlinjer för handläggning och dokumentation av
ärenden gällande barn och unga inom individ- och familjeomsorgen
har uppdaterats i enlighet med dessa nya regelverk och
rekommendationer. Även barnrättsperspektivet har setts över och
förtydligats inför att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januan
2020. Vidare innehåller förslaget till reviderade riktlinjer de
uppdrag i budget 2019 som uppdrogs åt socialförvaltningen att
mföra i riktlinjerna. För att förenkla för läsaren har dessutom
riktlinjernas struktur setts över och i förslaget finns också tydligare
hänvisningar till bland annat Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna
råd och handböcker. Förvaltningen föreslår att nämnden för sin del
godkänner riktlinjerna och lämnar ärendet vidare till
kommunfullmäktige för beslut.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 20 december 2020.
Beslutsordning

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Yrkanden
Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Duarte Moreira (MP) Kristin Jacobsson (C) Michaela
Hollis (KD), yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),) yrkade
bifall till eget förslag till beslut.
Ledamoten Linnea Vinge (SD) yrkade avslag till förvaltningens
förslag till beslut.

Reservation
V ice ordföranden Alexandra Mattsson och ledamoten Jackie
Nylander båda (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det
egna förslaget;
" I huvudsak godkänns förvaltningens förslag till nya riktlinjer
Att ej införa krav på allvarssamtal inom 48 timmar I stadens
riktlinjer för barn och ungdomsvård
I övrigt anföra följande:
Förslaget till nya riktlinjer för barn- och ungdomsvården 1
Stockholm är ett exempel på när politiken snarare detaljstyr än tar
ansvar för ekonomi och de övergnpande målen. Personalen mom
socialtjänsten har en gedigen utbildning i socialt arbete på
universitetsnivå, de har erfarenhet av yrket och de borde därför vara
de som utformar framtidens metodarbeten inom socialtjänsten
snarare än politiken. Majoriteten tvingar nu socialtjänsten att arbeta
efter arbetssätt som politiken anser är viktigt snarare än att arbeta i
led med den evidensbaserade praktik som faktiskt finns, vilket är
anmärkningsvärt nu när allvarssamtalen ska permanentas.
Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv vet v1 att det för vissa unga
kan vara motiverat att arbeta efter en modell med snabb
återkoppling, medan det för andra riskerar att förstärker en
problematisk identitet hos den enskilde och behöver behandlas på
ett annat sätt än den utpekade strukturen. I förvaltningens rapport
framgår även vikten av att den här typen av samtal enbart bör ske
vid allvarligare brott snarare än alla typer av brott. Tyvärr har
majoriteten valt att inte lyssna på expertisen I detta fall.
Denna ensidiga syn på att socialtjänsten ska ägna sig åt alltmer
polisarbete är också något som på sikt kan riskera tilltron till
socialttjänstens stödjande verksamhet och ytterligare urholka
stadens resurser till annat som är viktigt. Vi vet till exempel att
brukarperspektivet mom socialtjänsten (som ju är ett av benen i en
evidensbaserad praktik) behöver utvecklas men nu riskerar att få stå
tillbaka. "
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Reservation

Ledamoten Linnea Vinge (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna avslagsyrkandet.
Särskilt uttalande

Ledamoten Kann Gustafsson m.fl. (S)
" För drygt en månad sedan behandlade socialnämnden ett ärende
avseende allvarsamtal inom socialtjänsten. Då pekade vi på att det
kan komma att bli svårt för stadens och stadsdelarnas socialtjänst att
få pengarna att räcka till. Vi ser att för att nå de ambitioner som
majoriteten har avseende bland annat allvarssamtal måste medel
tillföras. "

