Svar på Interpellation av Anna Rantala Bonnier
(Fi) till socialborgarrådet Jan Jönsson (L) om
upphandlingar av skyddat boende
Dnr KS 2020/1272
Anna Rantala Bonnier (Fi) har i sin interpellation ställt följande frågor till
mig:
1. Kan socialborgarrådet garantera att Stockholms stad inte
kommer att upphandla skyddat boende?
2. Vad är borgarrådets inställning till att kommuner upphandlar
skyddat boende?
Till att börja med vill jag tacka interpellanten som tar upp en väldigt
viktig fråga. Ingen ska behöva leva med våld i hemmet eller under
hedersförtryck.
För att svara på interpellantens första fråga så finns det inga planer på att
upphandla skyddat boende i Stockholms stad.
Stockholms stad driver idag fyra egna skyddade boenden. Förutom de
skyddade boenden som staden driver använder staden regelbundet ett
tjugotal externa skyddade boenden för placering. De flesta av dessa
externa boenden drivs av ideella föreningar eller stiftelser, men ett antal
boenden drivs även av privata företag. Det åligger respektive
stadsdelsförvaltning att kontrollera och följa upp samtliga utförare de
använder sig av.
Flera utredningar med målet att höja kvalitén på boenden med olika
regiform och säkra tillgången till skyddade boenden har genomförts på
uppdrag av regeringen. Parallellt med detta har vissa kranskommuner i
Stockholms län börjat upphandla skyddat boende centralt. Detta är dock
inte aktuellt för Stockholms stad, förutsatt att det inte införs tvingande
lagstiftning på området.
Interpellanten anser att upphandlingar av skyddat boenden skapar en
undanträngningseffekt av andra etablerade kvinnojourer. I dagsläget finns
ingen central upphandling av skyddat boende för våldsutsatta i Stockholm
stad och som sagt inte heller några planer på att införa detta. Det är
stadsdelsförvaltningarna som gör direktupphandlingar vid behov av
placering hos utförare som inte är i stadens regi.

Jag kan i egenskap av socialborgarråd för Stockholms stad inte uttala mig
om Nacka kommuns verksamhet och inte heller om enskilda ärenden. Jag
vill dock lyfta att enligt kap. 13:1 i lag om offentlig upphandling (LOU)
ska socialförvaltningen utesluta en anbudsgivare från att delta i en
upphandling om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren är
dömt för vissa allvarliga brott.
Mitt svar på interpellantens andra fråga om min inställning till att
kommuner upphandlar skyddat boende är att fokus i frågan bör vara att
våldsutsatta ska få så bra kvalitet i insatsen skyddat boende som möjligt.
Som socialborgarråd strävar jag hela tiden efter att säkra och höja kvalitén
på alla former av skyddade boenden.
Jag är enig med interpellanten i att det är viktigt att ta till vara på den
kunskap och erfarenhet som stadens kvinnojourer besitter. Förutom
skyddat boende genomför ideella kvinnojourer ett omfattande arbete i
form av individuellt råd och stöd till våldsutsatta personer. Socialnämnden
beviljar genom organisations- och föreningsutskottet (OFU)
föreningsbidrag till ett stort antal kvinnojourer och andra föreningar för
insatser som är kompletterande till socialtjänstens stöd till våldsutsatta.
Det är viktigt att detta arbete fortsätter.

Stockholm den 7 april 2021
Jan Jönsson
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