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Socialtjänstrapport 2021
En beskrivning av socialtjänsten i Stockholm stad
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger socialnämndens socialtjänstrapport 2021
till handlingarna.
Sammanfattning
Socialnämnden har ett övergripande och samordnande ansvar för
socialtjänsten i Stockholms stad. Socialtjänstrapporten har tagits
fram för trettonde året i följd och syftet är att ge en samlad bild av
stadens socialtjänst och dess utveckling över tid. Statistikuppgifter
och annan relevant information har samlats in och sammanställts för
att belysa följande verksamhetsområden: ekonomiskt bistånd, barn
och ungdom, funktionsnedsättning, socialpsykiatri, missbruk,
hemlöshet och våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck. Socialtjänstens årsrapport utgör ett viktigt underlag när det
gäller analys över tid och jämförelser med andra stadsdelar och
används i det fortsatta utvecklingsarbetet inom socialtjänsten.
Bakgrund
För trettonde året i rad har socialtjänstrapporten tagits fram av
socialnämnden. Rapporten syftar till att beskriva tillståndet inom
Stockholms stads socialtjänst. Rapporten avser även att fungera som
ett verktyg i arbetet för likställighet, rättssäkerhet och god kvalitet
inom stadens socialtjänst.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen individ och familj i samarbete
med avdelningen äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Individ och familj
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
https://start.stockholm/om-stockholmsstad/organisation/stadsdel

Ärendet
En kort summering av socialtjänstrapportens uppgifter om
socialtjänsten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2021 uppdelat på
verksamhet.

Tjänsteutlåtande
Dnr RK 2022/345
Sida 2 (3)

Ekonomiskt bistånd
Befolkningens behov av ekonomiskt bistånd fördelar sig olika i
staden. Skillnader finns mellan innerstads- och ytterstadsområden. I
Rinkeby-Kista är andelen av befolkningen som
är i behov av ekonomiskt bistånd 6,7 procent vilket är högst staden,
genomsnittet för staden är 2,3 procent.
Antalet barn som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd har
successivt minskat de senaste tio åren. Sedan 2011 har antalet barn
minskat från 10 983 till 7 867 år 2021, vilket motsvarar ungefär 28
procent färre barn. I Rinkeby-Kista har antalet barn minskat från
17 744 år 2011 till 10 022 år 2021 vilket motsvarar 44 procent.
Rinkeby-Kista har den högsta andelen barn 10,8 procent som lever i
familjer som någon gång under 2021 har uppburit ekonomiskt
bistånd jämfört med 0,5 procent på Östermalm som är lägst i staden.
Av samtliga vuxna personer som uppbar ekonomiskt bistånd under
2021 hade 50 procent försörjningshindret arbetslöshet. RinkebyKista har den högsta andelen arbetslösa biståndstagare, 58 procent,
jämfört med Östermalm, som är lägst i staden med 39 procent.
Barn och unga
Antalet inkomna orosanmälningar gällande barn och unga 0-20 år
har ökat med en mindre andel i förhållande till föregående år. 2021
inkom 3 344 stycken oroanmälningar jämfört med 3 162 stycken år
2020. Orosanmälningarna kommer framförallt från polisen, skola
och fritids, hälso- och sjukvård. Drygt 60 procent av de inkomna
anmälningarna ledde till att utredning inleddes eller kopplades till
en redan inledd utredning, vilket är en minskning på cirka 5 procent
i förhållande till förra året. Andelen utredningar i Rinkeby-Kista
som avslutats senare än lagstadgad tid har minskat från 28 procent
år 2020 till 18 procent år 2021, vilket är den lägsta andelen i staden.
Rinkeby-Kista hade högst antal placeringar av barn och unga i
heldygnsvård i staden, 379 av 2 029 för staden totalt, vilket är en
ökning i förhållande till år 2020 då Rinkeby-Kista hade 326 av 2
044 för staden totalt.
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Familjerätt
Efter en minskning av antalet barn vars föräldrar deltog i
samarbetssamtal under 2020 redovisas under 2021 en återgång till
de nivåer som ligger i linje med 2018 och 2019, vilket är 74 stycken
under 2021. Antalet barn aktuella i upplysningar begärda av
domstol i mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge är på
samma nivå som 2020, vilket är cirka 130. Utredningar om vårdnad,
boende och umgänge har ökat med fem utredningar, totalt 78,
jämfört med 2020.
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Socialpsykiatrin
Målgruppen för socialpsykiatri är kvinnor och män i åldern 20 till
64 år som har en psykisk funktionsnedsättning. Under 2021 hade 4
250 personer någon form av insats vilket motsvarar 0,7 procent av
befolkningen. Andelen kvinnor var 54 procent och andelen män 46
procent. I förhållande till befolkningsmängd hade Rinkeby-Kista
förutom Skärholmen flest aktuella personer inom socialpsykiatrin
och det motsvarade 1,2 procent. Under 2021 hade 384 personer i
Rinkeby-Kista insatser varav 52 procent kvinnor och 48 procent
män. Vanligaste insatserna för målgruppen är boendestöd samt
sysselsättning och målet med insatserna är att stärka individens
egenmakt och självständighet.
Funktionsnedsättning
Målgruppen omfattar barn, unga och vuxna personer med
funktionsnedsättning som har insatser via socialtjänstlagen (SoL)
och/eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Antal personer i staden med insatser enligt LSS var 4 647 personer
varav 38 procent kvinnor och 62 procent män. I Rinkeby-Kista hade
355 personer insatser enligt LSS varav 35 procent kvinnor och 65
procent män vilket i stort sett överensstämmer med staden som
helhet. Andelen personer med insatser enligt SoL var 2 615
personer varav 53 procent kvinnor och 47 procent män.
Andelen personer med insatser enligt SoL i Rinkeby-Kista var 200
varav 51 procent kvinnor och 49 procent män vilket även det
överensstämmer med staden som helhet. Vanligaste insatsen enligt
LSS är daglig verksamhet och enligt SoL är det boendestöd.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialtjänstens årsrapport utgör ett viktigt underlag när det gäller
analys över tid och jämförelser med andra stadsdelar och används i
det fortsatta utvecklingsarbetet inom socialtjänsten.
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