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Interpellationssvar
Maria Chergui (V) har till Socialnämndens ordförande, Göran Gredfors (M), ställt
en interpellation angående vräkning av barn.
Hur arbetar ni för att förhindra barnvräkningar?
Socialförvaltningen är en av de aktörer som kan förhindra avhysningar men det är
ingenting de råder över själva. När det gäller avhysningar på grund av obetalda
hyror, som det är i de flesta fall, är det Arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsförvaltningen som har hand om den delen. Det är Enheterna för
ekonomiskt bistånd som råder över ekonomiska beslut vid till exempel
hyresskulder. Socialförvaltningen är den instans som erbjuder och stöttar familjer
som hamnar i svårigheter vid bland annat avhysningar.
Till skillnad från 2017 var det en större ökning av antalet vräkta barn förra året men
går man tillbaka till 2016 var det lika många barn som berördes av avhysningar
som 2018 i Eskilstuna. Det var även en ökning i hela landet och alltså inget unikt
för just Eskilstuna men Socialförvaltningen har ändå valt att påbörja en utredning
om detta för att kommande år se till att antalet avhysta barnfamiljer minskar tills vi
når nollvisionen.
Hur ser samverkan mellan Kronofogden och Socialtjänsten i Eskilstuna ut?
Det finns en samverkan mellan Kronofogden och Socialtjänsten vid enskilda fall.
Detta har förvaltningen nu sett inte är tillräckligt och något man behöver arbeta för
att förbättra. De fyra aktörerna som är inblandade när det kommer till avhysningar,
och i detta fall barnfamiljer, är Arbetsmarknad- och Vuxenutbildningsförvaltningen
(enheterna för ekonomiskt bistånd), Socialförvaltningen, hyresvärdar samt
Kronofogden. Det som förvaltningen behöver göra för att fånga upp barnfamiljer
med ekonomiska problem tidigare och få bättre överblick i avhysningsärenden är
att systematisera alla avhysningar av barnfamiljer. Som det är nu tittar man endast
på enskilda fall men vi behöver stärka upp samarbetet mellan de fyra aktörerna som
är inblandade på olika vis för att över tid kunna se avvikelser tidigt och kunna gå
in med den hjälp som Socialtjänsten kan bistå med.
Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska antalet vräkta barn?
Socialförvaltningen kommer nu att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare
ökning av avhysningar av barnfamiljer. Ett närmare och tätare samarbete med
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Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen, samt Kronofogden behöver
och kommer att struktureras upp. Det krävs också ett närmare samarbete mellan
kommunen och hyresvärdar i Eskilstuna i ett förebyggande syfte för att eventuella
insatser ska sättas in så tidigt som möjligt. På så sätt kan man många gånger
undvika att det går så långt som till vräkning och det är dit vi ska komma.

Göran Gredfors (M)
Ordförande, Socialnämnden
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§ 67
Svar på interpellation - Stoppa barnvräkningar
(KSKF/2019:123)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Stoppa
barnvräkningar.
Interpellationen ställs till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 53 att interpellationen får
ställas till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
______
Beslutet skickas till:
Göran Gredfors (M)
Maria Chergui (V)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

1(1)

2019-03-21

§ 53
Interpellation - Stoppa barnvräkningar
(KSKF/2019:123)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Stoppa
barnvräkningar.
Interpellationen ställs till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
______
Beslutet skickas till:
Göran Gredfors (M)
Maria Chergui (V)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

