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Satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser inom socialtjänsten,
motion från Nikoletta Jozsa (L) – yttrande till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelse och motionssvar såsom sitt
yttrande till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet i korthet

Nikoletta Jozsa (L) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra åt
socialnämnden att bevara och utöka de förebyggande och tidiga insatserna inom
socialtjänsten i Järfälla. Ytterligare förslag i motionen är att kommunfullmäktige ska
uppdra åt socialnämnden att tidiga insatser ska vara en huvudprincip inom
socialförvaltningen i Järfälla.
Ärendet behandlades inledningsvis på socialnämnden 2016-09-01. Liberalerna
yrkade då på återremiss av ärendet och lämnade ett antal synpunkter för beaktande.
Beslut fattades om att ärendet skulle återremiteras till förvaltningen för vidare
utredning.
Förvaltningen har i denna tjänsteskrivelse samt bifogad utredning beaktat lämnade
synpunkter.
Förvaltningen ser generellt positivt på motionen och den intention och inriktning som
den återger.
I motionsvaret redogörs för olika definitioner av förebyggande arbete, aktuell
forskning och evidens inom området, möjliga ekonomiska effekter samt lagstiftning
och andra förutsättningar. Vilka befintliga verksamheter som bedrivs inom
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socialnämnden, pågående utvecklingsarbete inom IFO samt exempel på
kommunövergripande samverkan beskrivs.
Förvaltningens sammanfattande ståndpunkt är att det öppna och förebyggande
arbetet är viktiga delar i kommunens samhällsuppdrag och måste bedrivas med
utgångspunkt i de behov som finns, befintlig forskning, evidens och erfarenhet samt i
samverkan med andra verksamheter inom kommunen. Detta gäller även en
bedömning om i vilket stadium en insats kan och bör ges. Tidiga insatser förutsätter
tidig upptäckt och att problemen kommer till socialtjänstens kännedom innan de
vuxit sig stora. För att tidiga insatser ska vara ett alternativ är socialtjänsten i många
fall beroende av en mängd aktörer där förskola, skola, mödravård och sjukvård är
några. En annan förutsättning för att insatser ska kunna ske tidigt är att de som ska
omfattas av insatserna är villiga att ta del av dem. Att tidiga insatser är att föredra
när omständigheterna tillåter är något som förvaltningen redan arbetar efter.
Förvaltningens slutsats är att de förslag som lyfts fram i motionen inte är möjliga
eller lämpliga att besluta enligt.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-08
2. Motionssvar Satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser inom socialtjänsten
rev. 2016-09-15.
3. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-08
4. Motionssvar Satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser inom socialtjänsten
daterat 2016-07-08
5. Yrkande om återremiss från Liberalerna.
6. Motion Satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser inom socialtjänsten.
7. Mål och budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2018
8. Ett växande grönt Järfälla, Politisk koalitionsplattform för Socialdemokraterna,
Miljöpartiet samt Centerpartiet för mandatperioden 2014-2018.
Ärendet

Förvaltningens motionssvar framgår i sin helhet i särskilt dokument som bifogas
tjänsteskrivelsen.

Barnkonsekvensanalys

Socialförvaltningens arbete har i de flesta fall stor påverkan på barn och ungas
situation oavsett om det innebär förebyggande arbete, utförande av tidiga- eller mer
ingripande insatser.
Det ligger i alla barn och ungas intresse att de olika sociala problem som kan uppstå i
möjligaste mån förebyggs eller att konsekvenserna av dem om de uppstår minimeras.
Frågor om förebyggande arbete och utförande av tidiga insatser har därför stor
påverkan på barn och unga.
Att besluta i enlighet med motionens förslag om att kommunfullmäktige ska uppdra
åt socialnämnden att bevara och utöka de befintliga förebyggande och tidiga
insatserna skulle kunna tolkas på ett sådant sätt att det kan innebära att otidsenliga
sätt att arbeta cementeras och att förvaltningens expertis och omdöme åsidosätts, det
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vill säga tvärtemot motionärens intentioner. Ett sådant beslut skulle, enligt
förvaltningen, strida mot barns bästa eftersom det är av yttersta vikt att allt arbete
som genomförs görs på ett välgrundat och genomtänkt sätt utifrån faktiska behov,
befintlig forskning, evidens och erfarenhet. Detta är något som förändras över tid. Ett
beslut enligt motionens förslag bedöms därmed strida mot barn och ungas behov.
Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser.
Slutsatser

Förvaltningens slutsats är att de förslag som lyfts fram i motionen inte är möjliga
eller lämpliga att besluta enligt.
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