SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

DIARIENUMMER

16 juni 2021

Nämnd
Offentligt sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

1 (26)

Socialnämnden
Nej
16 juni 2021
Klockan 17:00-18:10, Sessionssalen, Huddinge kommunalkontor, Huddinge
Eva Carlsson-Paulsén (M), Lisbeth Krogh (HP), Anneli Sjöberg (S), Ingemar Syring (M),
Malak Guirgius (KD), Carina Sundström (MP) och Mats Arkhem (SD) är närvarande.
Övriga ledamöter och ersättare deltar på distans, via videolänk.
Ledamöter

Beslutande

SIDA

SN-2021/16

Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande
Lisbeth Krogh (HP), 1:e vice ordförande
Anneli Sjöberg (S), 2:e vice ordförande
Ingemar Syring (M)
Harald Bergh (M)
Jörgen Jönsson (M)
Petra Nilsson (L)
Malak Guirguis (KD)
Cecilia Nordin (DP)
Kemo Ceesay (S)
Barbro Isaksson (S)
Anders Norman (S)
Marie Fors (S)
Arne Tärnblom (V)
Ann Clewett (SD)

Frånvarande
följande paragrafer

Tjänstgörande
ersättare

Samtliga

Tahvo Jauhojärvi (S)

Samtliga

Temitope Hassan (S)

Samtliga

Curt Carleteg (S)

Camilla Kjellström (M), Micaela Ottoson (M), Henrik Juhlin (C), Pierre Brill (L),
Sven Nicklasson (HP), Carina Sundström (MP) och Mats Arkhem (SD)
Se nästa sida

Utses att justera

Anneli Sjöberg

Justeringens tid

16 juni 2021

Paragrafer

Underskrifter

Lars Axelsson
Sekreterare

Eva Carlsson-Paulsén
Ordförande

Anneli Sjöberg
Justerande

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida.

Utdragsbestyrkande:

13-14

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA
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Nämnd
Offentligt sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

Socialnämnden
Nej
16 juni 2021
Klockan 17:00-18:10, Sessionssalen, Huddinge kommunalkontor, Huddinge
Eva Carlsson-Paulsén (M), Lisbeth Krogh (HP), Anneli Sjöberg (S), Ingemar Syring (M),
Malak Guirgius (KD), Carina Sundström (MP) och Mats Arkhem (SD) är närvarande.
Övriga ledamöter och ersättare deltar på distans, via videolänk.
Ledamöter

Beslutande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande
Lisbeth Krogh (HP), 1:e vice ordförande
Anneli Sjöberg (S), 2:e vice ordförande
Ingemar Syring (M)
Harald Bergh (M)
Jörgen Jönsson (M)
Petra Nilsson (L)
Malak Guirguis (KD)
Cecilia Nordin (DP)
Kemo Ceesay (S)
Barbro Isaksson (S)
Anders Norman (S)
Marie Fors (S)
Arne Tärnblom (V)
Ann Clewett (SD)

Frånvarande
följande paragrafer

Samtliga

Tahvo Jauhojärvi (S)

Samtliga

Temitope Hassan (S)

Samtliga

Curt Carleteg (S)

Camilla Kjellström (M), Micaela Ottoson (M), Henrik Juhlin (C), Pierre Brill (L),
Sven Nicklasson (HP), Carina Sundström (MP) och Mats Arkhem (SD)
Se nästa sida

Utses att justera

Anneli Sjöberg

Justeringens tid

21 juni 2021

Paragrafer

Underskrifter

Lars Axelsson
Sekreterare

Eva Carlsson-Paulsén
Ordförande

Anneli Sjöberg
Justerande

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida.

Signaturer:

Ordförande

Tjänstgörande
ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

1-12, 15- 19

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

3 (26)

Socialnämndens sammanträde den 16 juni 2021

Övriga närvarande

Lotta Wigen, socialdirektör
Lina Blombergsson, biträdande socialdirektör *
Kristin T Johansson, sektionschef
Helén Trostemo, ekonomichef *(§ 1-12)
Robert Lind, IT-tekniker
Lars Axelsson, nämndsekreterare
* Närvarar på distans, via videolänk

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SOCIALNÄMNDEN

SIDA
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BEVIS

om justering av Socialnämnden protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Socialnämnden har sammanträtt den

16 juni 2021

Protokollets § 13-14 har justerats den

16 juni 2021

Anslaget sattes upp den

17 juni 2021

Anslaget tas ner den

9 juli 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

8 juli 2021

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Registrator, socialförvaltningen

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www.huddinge.se

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SOCIALNÄMNDEN
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BEVIS

om justering av Socialnämnden protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Socialnämnden har sammanträtt den

16 juni 2021

Protokollets § 1-12, 15-19 har justerats den

21 juni 2021

Anslaget sattes upp den

22 juni 2021

Anslaget tas ner den

13 juli 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

12 juli 2021

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Registrator, socialförvaltningen

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www.huddinge.se

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§1

Godkännande av föredragningslistan
Socialnämndens beslut
Ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) hälsar ledamöter, ersättare och tjänstemän
välkomna till dagens sammanträde. Efter genomgång av formerna för dagens
sammanträde fastställs att de ledamöter och ersättare som inte är på plats kan närvara
på distans, via videolänk.
Därefter beslutar socialnämnden att godkänna föredragningslistan till dagens
sammanträde med följande ändringar:
Ärende 4, ny rubrik, Förslag till nya riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer.
Ärende 5, Inför en avhopparverksamhet för ett tryggare Huddinge - svar på motion
väckt av Nujin Alacabek (V), framflyttas och behandlas som ärende 12, efter klockan
18:00.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§2

Information
Lotta Wigen, socialdirektör, informerar nämnden om att socialdirektörer i det så
kallade Södertörns nätverket undersöker om det är möjligt att uppdra till Nestor FOU
att planera för forskning och utvecklingsuppdrag inom IFOs verksamheter.
Lotta Wigen, socialdirektör, informerar även nämnden om individ- och
familjeomsorgens sommarplanering för de öppna verksamheterna. Till exempel så
kommer familjecentralerna att ha öppet i sommar, förebyggarteamet kommer att
arrangera kollo för barn i åldrarna 10 till 13 år och familjebehandlarna kommer att
ordna dagkollo för föräldrar och barn i åldrarna 5 till 10 år.
Kristin T Johansson, sektionschef, informerar nämnden om olika åtgärder som
barnenheten genomför för att förhindra att risk för missförhållanden enligt lex Sarah
uppkommer.
Enheten har vidtagit flera omedelbara åtgärder för att alltid utreda enligt lagstiftarens
intentioner, skyndsamt och inte mer än nödvändigt. Det finns sedan april två externa
socionomkonsulter på enheten. För att det alltid ska vara 100% socialsekreterare i
tjänst har fler socialsekreterare anställts. På så sätt undviks att verksamheten blir
sårbar om socialsekreterare är frånvarande. En socialsekreterartjänst har ställts om för
att bistå med dokumentation i ärenden.
Enheten har även påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete. Under våren har
grupparbeten genomförts, med samtliga medarbetare på enheten. Syftet är att öka
delaktigheten och förståelsen för uppdraget och för att ta tillvara på goda idéer om
hur arbetet kan utvecklas och förbättras.
Detta arbete kommer att fortsätta efter sommaren och gruppledarna har en central roll
i detta arbete. Ett särskilt projekt som syftar till att utveckla arbetssätt för att öka
genomströmningen av ärenden har påbörjats och leds av Resurspoolen. Projektet
pågår till årets slut, då det, tillsammans med SKRs arbetssätt för en förenklad och
förbättrad dokumentation, ska vara implementerat på enheten.
Enhetens utvecklingsarbete sker i nära samverkan med fackliga företrädare.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§3

Ekonomirapport
Helén Trostemo, ekonomichef, informerar nämnden om det ekonomiska resultatet per
den 31 maj 2021 och prognos för årets slut. Socialnämndens resultat perioden januari
till maj 2021 är +3,3 miljoner kronor och prognosen vid årets slut är +/- 0 kronor.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Anneli Sjöberg (S) och
Henrik Juhlin (C). Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§4

Diarienummer SN-2021/1114.111

Förslag till nya riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer i
enlighet med bilaga till socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 juni 2021.
Sammanfattning
En riktlinje är ett styrande dokument, en anvisning som beslutas i syfte att reglera
verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
Förvaltningen har identifierat behov av att se över samtliga riktlinjer inom nämndens
ansvarsområde med utgångspunkten att synliggöra nämndens vilja och ambitionsnivå
för målgrupperna.
I dagsläget har nämnden inga riktlinjer för målgruppen. Kommunfullmäktige har
2021 gett förvaltningen i uppdrag att ta ett omtag kring det preventiva arbetet som
berör målgruppen. Förvaltningen anser därför att det finns ett behov av att
uppmärksamma gruppen i riktlinjer och ange styrande ramar för arbetet.
Riktlinjerna innehåller ingen lagtext och inte heller beskrivningar av arbetssätt.
Genom minskad mängd text blir nämndens reglering av verksamheten tydligare i
förhållande till annan styrning och till förvaltningens processer och rutiner.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Curt Carleteg (S) och Lotta Wigen,
socialdirektör. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§5

Diarienummer SN-2021/782.109

Storsthlm: Rekommendation om överenskommelse om
samverkan inom patientnämndverksamhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet, daterat 2021-05-03, till kommunstyrelsen som sitt yttrande i
ärendet.
Sammanfattning
Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att anta reviderad
överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet.
Överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden och uppdatering av
laghänvisningar jämfört med tidigare överenskommelse. Överenskommelsen har
kompletterats med en beskrivning av att Storsthlms roll är att företräda kommunerna
på en länsövergripande nivå avseende uppföljning och utvärdering av inkomna
klagomål. Beräkningsmodellen i förslag till reviderad överenskommelse har gjorts
om så att ersättningen fördelas mellan kommunerna beräknat på hela kommunens
befolkning och inte som tidigare baserat på befolkning över 65 år.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Yvonne Sawert

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SOCIALNÄMNDEN

SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§6

Diarienummer SN-2021/726.109

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2020 remissvar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-17,
överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionsskrivelsen
Grundläggande granskning 2020.
Sammanfattning
KMPG har på Huddinge kommuns förtroendevalda revisorers uppdrag genomfört en
grundläggande granskning av nämnder och kommunstyrelsens styrning, uppföljning
och kontroll har genomförts för verksamhetsåret 2020.
Granskarna bedömer sammantaget att socialnämnden i allt väsentligt skapat
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Socialnämnden har ombetts att yttra sig över revisionsrapporten.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Lisbeth Krogh (HP), Anneli Sjöberg (S)
och Henrik Juhlin (C). Därefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet ska skickas till
Huddinge kommuns revisorer
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Pekka Pöljö

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§7

Diarienummer SN-2021/880.109

Revisionsrapport: Grundläggande granskning av nämndernas
och styrelsens styrning uppföljning och kontroll, 2020 remissvar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-03,
överlämnas till Huddinge kommuns revisor Klas Hamrin som svar på
revisionsskrivelsen Grundläggande granskning av nämndernas och styrelsens
styrning uppföljning och kontroll, 2020.
Sammanfattning
En grundläggande granskning av nämnder och kommunstyrelsens styrning, uppföljning
och kontroll har genomförts för verksamhetsåret 2020.
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om den verksamhet som
bedrivs av kommunstyrelsen och nämnder skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om den interna kontrollen varit tillräcklig.
Socialnämnden har ombetts att yttra sig över revisionsrapporten.
Rapportens sammanfattande bedömning är att det för samtliga nämnder i flertalet fall
saknas tydliga och preciserade målnivåer i fastställda verksamhetsplaner för 2020, vilket
försvårar möjligheten att närmare bedöma och verifiera den måluppfyllelse som redovisas
i nämndernas verksamhetsberättelser för 2020.
Granskarna bedömer sammantaget att socialnämnden i allt väsentligt har bedrivit sin
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Lisbeth Krogh (HP), Anneli Sjöberg (S)
och Henrik Juhlin (C). Därefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet ska skickas till
Huddinge kommuns revisor Klas Hamrin
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Pekka Pöljö

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§8

Diarienummer SN-2021/928.716

Socialnämndens rapport av beslut som inte verkställts inom
tre månader första kvartalet 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport och överlämnar den till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Kommunen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en
beviljad insats inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska på motsvarande
sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre
månader.
För första kvartalet 2021 har 20 beslut inom individ- och familjeomsorgens område
rapporterats till IVO.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M). Därefter förklaras överläggningen
avslutad.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§9

Diarienummer SN-2021/823.716

Rapport om ett allvarligt missförhållande, lex Sarah
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av beslutet.
Sammanfattning
Förvaltningen har utrett ett missförhållande enligt lex Sarah som bestått i att
utredningar för två barn födda 2007 respektive 2012 har blivit liggande i nästan tre
månader utan att kontakt tagits med vare sig barn eller vårdnadshavare.
Händelsen bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Lisbeth Krogh (HP), Anneli Sjöberg (S),
Curt Carleteg (S), Lotta Wigen, socialdirektör och Kristin T Johansson, sektionschef.
Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

15 (26)

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§ 10

Diarienummer SN-2021/824.716

Rapport om ett allvarligt missförhållande, lex Sarah
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av beslutet.
Sammanfattning
Förvaltningen har utrett ett missförhållande enligt lex Sarah som bestått i att
utredningar för tre barn födda 2011, 2012 respektive 2015 har blivit liggande i nästan
tre månader utan att kontakt tagits med vare sig barn eller vårdnadshavare.
Händelsen bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Lisbeth Krogh (HP), Anneli Sjöberg (S),
Curt Carleteg (S), Lotta Wigen, socialdirektör och Kristin T Johansson, sektionschef.
Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§ 11

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

16 juni 2021

§ 12

Diarienummer SN-2021/663.119

Inför en avhopparverksamhet för ett tryggare Huddinge - svar på
motion väckt av Nujin Alacabek (V)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar remissvaret, daterat den
7 maj 2021, till kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.
Sammanfattning
Förvaltningen har getts möjlighet att svara på en motion från Nujin Alacabek (V) som yrkar på att
Huddinge kommun inrättar en avhopparverksamhet under ledning av socialtjänsten med egen
budget.
Vad som menas med ”avhopparverksamhet” är inte tydligt i motionen. Om man med
”avhopparverksamhet” menar att det ska finnas personal inom socialtjänsten som har särskild
kunskap och kännedom om avhoppare och vad som krävs för att ge dem ett gott stöd i
kombination med en upparbetad samverkan med polisen så är förvaltningens bedömning att en
sådan avhopparverksamhet redan finns.
Om man med ”avhopparverksamhet” istället åsyftar att på insatsnivå inrätta en verksamhet som
ska stödja avhoppare till att lämna en kriminell livsstil så vill förvaltningen lyfta följande. De
avhoppare som söker stöd behöver ofta lämna hemkommunen för att överhuvudtaget ha
förutsättningar att bryta sin gängtillhörighet och kriminella livsstil, en avhopparverksamhet på
”hemmaplan” fyller i dessa fall ingen funktion. Antalet avhoppare som söker stöd är relativt få,
under 2020 rörde det sig om totalt fyra personer, behovet av stöd ser dock olika ut från individ till
individ.
Förvaltningens bedömning är att det är svårt att bygga upp en verksamhet som kan svara upp mot
så pass diversifierade behov och samtidigt vara resurseffektiv. Syfte och målgrupp för
verksamheten skulle i så fall behöva utredas ytterligare.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) och Anneli Sjöberg (S). Därefter förklaras
överläggningen avslutad.
Protokollsanteckningar
Anneli Sjöberg (S) anmäler protokollsanteckning för Socialdemokraterna, se bilaga till detta
protokolls § 12.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Björn Rosborg
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Huddinge kommun
Socialnämnden
2021-06-16

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 5: Inför en avhopparverksamhet för ett tryggare
Huddinge – svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V)
Huddinge är i många avseenden en trygg och säker kommun att bo, leva och
verka i. Flera bra rutiner och strukturer finns också på plats för att öka
tryggheten. Bland dem kan nämnas en god samverkan med lokalpolisen,
medborgardialoger i de olika kommundelarna, kamera- och väktarbevakning, och
sommarjobbssatsningen Unga för orten. Samtidigt finns det flera anledningar till
att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Huddinge behöver
intensifieras.
Det kanske mest påtagliga skälet är att det idag finns tre tungt kriminella nätverk
etablerade i Huddinge: i Flemingsberg, Länna och Vårby. Konsekvenserna av
detta är allvarliga.
De senaste åren har Huddinge drabbats av ett flertal skjutningar och våldsdåd
med sprängmedel inblandade. Det har skett både i de områden där de kriminella
nätverken har sin bas såväl som i andra delar av Huddinge. Ofta har
narkotikahandeln – och de ekonomiska skulder och rivalitet mellan olika gäng
som följer därav – varit skälet till de våldsamma och ibland dödliga
uppgörelserna.
Arbetet för att bekämpa brottslighet och öka tryggheten är därför viktigt och
behöver bedrivas brett. Det handlar inte minst om det förebyggande arbetet där
kommunen utgör en nyckelaktör.
Samtidigt har Huddinge sedan länge saknat finansiering för brottsförebyggande
och trygghetsskapande åtgärder. Avsaknaden av detta försvårar och i vissa fall
motverkar den kommunala brottspreventionen men underlättar för kriminella
strukturer.

I vårt budgetförslag avsatte vi därför 10 mnkr till att inrätta en trygghetsfond.
Syftet med att inrätta en trygghetsfond är att möjliggöra permanent finansiering
för Huddinges brottsförebyggande arbete och därigenom stärka arbetet mot
kriminalitet. Det sker genom att kommunen varje år avsätter medel för
brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser och åtgärder som
kommunens nämnder och bolag kan ansöka om. En trygghetsfond skulle kunna
fördela resurser till både social brottsprevention i form av exempelvis
nattvandring, trygghetsvärdar och fritidsaktiviteter, och situationell
brottsprevention som trygghetskameror, belysning, kapa buskage och öka
tryggheten i den offentliga miljön.
Det förebyggande arbetet mot kriminalitet är alltid, och på alla sätt, mer lönsamt
än åtgärder i efterhand. Givet den situation som Huddinge befinner sig i, med
grov gängkriminalitet etablerad i kommunen, behövs dock även insatser här och
nu. Den typen av insatser sker främst genom nationella beslut, i form av
exempelvis fler poliser och förstärkningar av rättsväsendet. På uppdrag av
regeringen har kriminalvården, polismyndigheten och statens institutionsstyrelse
tagit fram ett gemensamt nationellt avhopparprogram som ska bidra till att
förstärka samhällets stöd till individer som vill lämna kriminella eller
våldsbejakande extremistiska miljöer och grupperingar.
Att inrätta en avhopparverksamhet i Huddinge är en investering som vi skulle
kunna göra lokalt. Det är viktigt att avhopparverksamheten då kopplas samman
med kommunens generella arbete i brottsförebyggande frågor och prevention.
Det finns även möjlighet att genomföra en avhopparverksamhet i samverkan
med flera södertörnskommuner.
Syftet med en avhopparverksamhet – att få fler att lämna kriminalitet och en
destruktiv livsstil – skulle utgöra en vinst för såväl den enskilde som för hela
kommunen. Därför vore det välkommet att se över förutsättningarna för att
inrätta en avhopparverksamhet i Huddinge
För Socialdemokraterna

Anneli Sjöberg
2:e vice ordförande
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§ 17

Diarienummer SN-2021/992.905

Meddelande till socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar anmälda meddelanden för perioden 29 april till och med 2
juni 2021.
Protokoll
Kommunfullmäktige, 2021-05-17
§ 14 Hemställan från socialnämnden - Upphävandet av riktlinjer för bistånd enligt
socialtjänstlagen, vård och behandling av barn och ungdom och vuxna missbrukare –
HKF 7010
Kommunfullmäktige, 2021-03-08
§ 18 Digitalisering utan digitalt utanförskap - Svar på motion väckt av Niklas Bougt
(V)
Kommunstyrelsen, 2021-05-05
§ 6 Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Bonava Sverige AB avseende
fastigheten Klockarbacken 10
§ 24 Uppföljning av Program för trygghet och säkerhet 2020
Övriga protokoll
Förvaltningens samverksgrupp (FSG), 2021-05-03.
Rapporter
lex Sarah rapporter:
SN-2021/1077, SN-2021/1083, SN-2021/1212.
Övriga rapporter
Månadssiffror april - Jämförelse barn/ungdom 2019-2020
Månadssiffror april - Statistik socialutskotten
Domar och Beslut
Förvaltningsdomstolar
SN-2021/1030, SN-2021/1102, SN-2021/1111, SN-2021/1162, SN-2021/1173,
SN-2021/1179, SN-2021/1183, SN-2021/1208, SN-2021/1209, SN-2021/1213,
SN-2021/1218, SN-2021/1228.
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§ 18

Diarienummer SN-2021/993.905

Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar anmälda delegationsbeslut för perioden 29 april till och med 2
juni 2021.
A 1.5. Avsluta utredning samt bedöma om det förelegat ett missförhållande, en
påtaglig risk för ett missförhållande etc., lex Sarah. Delegat, verksamhetschef:
SN-2021/823, SN-2021/824.
A 9.5. Delegationsbeslut. Beslut att avstå från att svara på remiss som har skickats
från annan nämnd i kommunen. Delegat, förvaltningschef: SN-2021/1010.
D 1.1 – 10.13. Delegationslista, 2021-04-01– 2021-04-30
Ordförandebeslut, beslut i individärenden, Ordförande i socialutskotten, Delegat,
Tjänstemän, Individ- och Familjeomsorgens verksamheter.
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§ 19

Mötets avslutande
Ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) tackar nämnden och förvaltningen för ett gott
samarbete under det gångna året och önskar alla en riktigt skön och avkopplande sommar
1: e vice ordförande Lisbeth Krogh (HP) samt 2: vice ordförande Anneli Sjöberg (S) tackar
ordförande, nämnden och förvaltning för ett gott samarbete under det gångna året och önskar
alla en trevlig sommar.
Därefter avslutas nämndens sammanträde.
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