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Plats och tid

Stora konferensrummet, Beroendecentrum, Mälarsjukhuset. Klockan 08:30 – 14:40
Ajournering för paus mellan 9:30 – 10:00
Beslut i sekretessärenden, se separat B-protokoll

Beslutande

Göran Gredfors, ordförande (M)
Nina Tuncer (S)
Lotta Jonsson (KD)
Peter Sköldin (S)
Marie Grandlund (S) ersätter Caroline Holmstedt (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Tibor Sjöberg (M)
Torbjörn Andersson (M)
Ulla Grip (M)
Maria Hopstadius (C)
Erica Hallenstam (MP)
Jawad Zanganeh (V) ersätter Annika Goblirsch (V)
Camilla Granström (SD)
Carina Åkesson (SD)

Ej tjänstgörande
Ersättare

Marita Ahlström (S)
Susanne Henning Aihonen (M)
Sven-Göran Sigurd (SD)

Utses att justera

Peter Sköldin

Justeringens plats
och tid

Fredagen den 2 mars 2018, Alva Myrdals gata 5

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Mathilda Lennmark

Ordförande

...........................................................................................
Göran Gredfors

Justerande

...........................................................................................
Peter Sköldin

Paragrafer

§11-§20

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

Socialnämnden 2018-02-22
Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration. Alva Myrdals gata 5

Underskrift
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2018-02-22

Övriga närvarande

Justerandes sign

Anders Hagander, ställföreträdande förvaltningschef
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Lena-Marie Adérn, HR-chef
Pia Andersson, områdeschef
Mattias Anglemark, ekonomichef
Majo Kuusikoski, teamledare
Tarja Hyvönen-Sjögren, enhetschef
Karin Jonsson, handläggare
Ulla Lindahl, revisor
Ove Johansson, revisor
Elin Lindh, utvecklare
Madeleine Sackemark, utvecklare
Gunilla Boberg, handläggare
Alexandra Hjälm, handläggare
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Inledning
Ärendena till nämnden har beretts vid arbetsutskott den 8 februari 2018.
Nämndsammanträdet den 22 februari 2018 äger rum på Beroendecentrum på
Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Nämnden delges information om verksamheten samt får
en rundvisning i lokalerna.
Sammanträdet inleds med information och föredragningar i ärendena mellan klockan
08:30 – 14:20. Beslut i ärendena fattas mellan klockan 14:20 – 14:40.
Föredragning av ärendena i följande ordning: §§ 11 – 12, 18, 14, 13, 15, 19 – 20, 16
______
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§ 11
Protokollsjustering
Beslut
Peter Sköldin (S) utses att justera protokollet.
______
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SOCN/2018:4

§ 12
Sekretessärenden som beslutas av nämnd 2018
F1 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 § FB
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F2 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 § FB
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F3 – Väcka talan vid tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare med stöd av lagen om god man för
ensamkommande barn § 10 och FB 6 kap § 8 a och 10
kap § 3
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F4 – Väcka talan vid tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare med stöd av lagen om god man för
ensamkommande barn § 10 och FB 6 kap § 8 a och 10
kap § 3
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______
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SOCN/2018:17

§ 13
Socialnämndens verksamhetsuppföljning för
januari 2018
Beslut
Nämnden godkänner verksamhetsuppföljningen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Mattias Anglemark rapporterar om det ekonomiska utfallet för januari
2018.

______
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SOCN/2018:16

§ 14
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2017
Beslut
Verksamhetsberättelsen för 2017 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen för 2017 är utformad enligt anvisningar från
kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 22 februari
2018.
Socialnämndens ansvar är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster i form av
stöd, vård och behandling till personer som behöver det för att kunna leva ett tryggt
socialt liv och aktivt kunna delta och påverka i samhället. Ansvaret innebär även
ansvar för tidiga och förebyggande insatser med särskilt fokus på barn och ungdomar
samt för arbetet med ensamkommande barn och unga. Nämnden har haft 30
åtaganden för år 2017 varav 17 är genomförda, 10 pågående, ett försenat och två inte
påbörjade vid årets slut.
Nämnden har under året arbetat mycket med förebyggande arbete samt med trygghet
och social hållbarhet i lokala arbetsgrupper som har bildats i utsatta bostadsområden.
Fokus är också på arbete med komplexa behov genom samverkan med andra
förvaltningar och en gemensam mottagning.
Inom området för ensamkommande barn har omställning gjorts löpande för att ställa
om till nya lagar och föreskrifter med ett fokus på det nya ersättningssystemet för
ensamkommande barn. Inom området öppnade tre stödboenden under 2017. I
samverkan med andra aktörer har området nu också ett tydligare fokus på etablering
och sysselsättning i samband med att de ensamkommande barnen blir vuxna. Det har
också skett en omställning av personal inom området då målgruppen minskar.
Nämnden uppvisar under året höga nivåer för sjukfrånvaro även om en minskning
med 0,7 procent skett i jämförelse med förra året. Utifrån medarbetarenkäten som
gjordes 2016 togs handlingsplaner fram för alla enheter och arbete med arbetsmiljö
har pågått löpande vilket ledde till ett förbättrat resultat i medarbetarenkäten 2017. För
att kunna stärka medarbetarskapet och uppnå bättre effekter för vården har, under
året, en översyn av organisationen genomförts. Under 2018 kommer beslutade
omställningar att genomföras.
Under året tog nämnden över individ- och familjeomsorgen från Torshälla stads
förvaltning när denna lades ned. Många enheter har fått nya uppdrag och tolv
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medarbetare har flyttats över till sju olika enheter inom socialnämnden. Framöver
handlar arbetet mycket om att ta tillvara goda exempel från Torshällas verksamhet och
se till att de implementeras i socialnämndens arbetssätt.
Nämnden blir tvungen att köpa mycket vård utanför avtal då de efterfrågade behoven
inte finns inom avtal, då språkkunskaper krävs eller då inga platser finns lediga på
avtalsboenden. Med anledning av de ökade vårdkostnaderna har en ingående analys av
detta gjorts under 2017 för att hitta möjliga effektiviseringsåtgärder vilka har planerats
in till 2018.
Årets resultat för socialnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse på 1,5 miljoner
kronor. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter och intäktsökningen beror
främst på att bidragen från Migrationsverket har betalats ut. Under året har nämnden
återsökt medel för ensamkommande flyktingbarn för 2015, 2016 och 2017 och
utbetalning har skett från Migrationsverket i år. Bedömningen, som nu gjorts i samråd
med kommunledningskontoret, är att överskottet av intäkterna förbättrar årets resultat
med motsvarande 62,6 miljoner kronor.
Verksamhetsberättelsen innehåller följande handlingar:
- Socialnämndens verksamhetsberättelse 2017
- Socialnämndens verksamhetsberättelse 2017 - bilaga Torshälla
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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SOCN/2016:86

§ 15
Slutrapport socialnämndens internkontrollplan 2017
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens rapport över genomförda kontroller utifrån
internkontrollplan 2017.

Ärendebeskrivning
Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler och
riktlinjer. Internkontrollen ska också säkra tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten. För att följa upp att internkontrollen fungerar görs
kontroller enligt internkontrollplan.
Under 2017 har tio kontrollmoment följts upp genom nämndens internkontrollplan.
Av dem var fyra gemensamma för hela kommunen och sex var specifika för nämndens
verksamhet. Uppföljning har skett inom verksamhetsprocesserna ge vård och stöd till
unga och ge vård och stöd till vuxna. Områdena ekonomistyrning, rekrytering,
muta/korruption och kontinuitetsplanering har också kontrollerats.
Uppföljningen har visat att två kontrollmoment fungerar utan anmärkning medan det i
åtta kontrollmoment fanns avvikelser. Åtgärder har tagits fram för samtliga avvikelser
och redovisas i rapporten.
Fullständig rapport över genomförda kontroller med resultat och åtgärder bifogas.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Internkontrollens syfte är att säkra både att verksamheten är ändamålsenlig för
medborgarnas bästa och att säkra kostnadseffektivitet. Att följa upp att
internkontrollen fungerar genom internkontrollplanen är viktigt för att säkra hållbar
utveckling och en effektiv organisation. Kontrollerna har visat att det finns avvikelser
inom både arbetet för hållbar utveckling och en effektiv organisation. Åtgärder är
framtagna för detta.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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SOCN/2017:132

§ 16
Förslag till riktlinjer angående bistånd
ensamkommande som fyllt 18 år där
migrationsverket inte har beslutat i frågan om
uppehållstillstånd.
Beslut
1. Beslut om bistånd till ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och som inte
har fått frågan om uppehållstillstånd avgjord av Migrationsverket beslutas av
socialnämnden enligt 4 kap. 2 § SoL (Socialtjänstlagen)
2. Områdeschef får besluta om bistånd enlig 4 kap 2 § SoL i avvaktan på nämndens
beslut i ärendet om det finns synnerliga skäl enligt nedan.
3. Områdeschef får besluta om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL när ungdomen vårdas
enligt LVU eller uppfyller förutsättningarna för LVU

Reservation
Jawad Zanganeh (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation
(bilaga 1).
Lotta Jonsson (KD) och Erica Hallenstam (MP) reserverar sig mot beslutet och
lämnar skriftlig reservation (bilaga 2).
Camilla Berard Granström (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig
reservation (bilaga 3).

Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinje
Ensamkommande ungdomar som inte har fått beslut i frågan om uppehållstillstånd är
Migrationsverket ansvariga för. I de fallen får ungdomen normalt sina behov
tillgodosedda av Migrationsverket. För att frångå denna princip skall det finnas
synnerliga skäl alternativt att ungdomens behov av logi inte kan tillgodoses av
Migrationsverket när ungdomen vårdas enligt LVU eller uppfyller kriterier för LVU.
Denna riktlinje skall endast tillämpas på ungdomar som har varit kommunplacerade i
Eskilstuna.
Synnerliga skäl för bistånd enligt 4 kap 2 § SoL som områdeschef får besluta om i
frågan om bistånd i avvaktan på nämndens ställningstagande är till exempel:
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Behov av vård som ej kan tillgodoses på kommunala HVB
Behov av tid för att behövlig vård ska kunna planeras på Migrationsverkets
boenden, t.ex. vårdcentralskontakter mm
Att undvika onödiga avbrott/flytt till Migrationsverket när beslut väntas inom
kort i samband med 18-årsdagen eller uppskrivning i ålder

Finansiering
Bistånd enligt ovanstående riktlinjer bedöms kunna finansieras av det särskilda
stadsbidraget, Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag och bifall till eget yrkande
att asylsökande ensamkommande ungdomar som kommit som ensamkommande
barn/ungdomar under 18 år, men som hinner fylla 18 innan asylansökan är prövade,
får möjlighet att bo kvar i nuvarande placeringsform fram till dess att beslut tas och
den rättsliga överklagan i samtliga instanser möjliggjorts samt beslut vunnit laga kraft.
Erica Hallenstam (MP) yrkar bifall till Lotta Jonssons yrkande.
Jawad Zanganeh (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag och bifall till eget yrkande
att socialnämndens riktlinje ska vara att ensamkommande ungdomar som hinner fylla
18 år under asylprocessen ska få bo kvar i kommunen tills frågan om
uppehållstillstånd avgjorts. Detsamma ska gälla ungdomar som får sin ålder
uppskriven under asylprocessen, om det inte är uppenbart att de är avsevärt äldre än
de uppger sig vara.
Camilla Berard Granström (SD) och Carina Åkesson (SD) yrkar avslag till
förvaltningens förslag.
Gunilla Cederfjord (S), Clarence Palm (S), Ulla Grip (S), Tibor Sjöberg (M) och
Torbjörn Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till Lotta
Jonssons yrkande samt till Jawad Zanganehs yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:




Bifall till förvaltningens förslag
Bifall till Lotta Jonssons (KD) yrkande och avslag till förvaltningens förslag
Bifall till Jawad Zanganehs (V) yrkande och avslag till förvaltningens förslag

Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Socialnämnden fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar bifall till Lotta Jonssons yrkande röstar JA.
Den som röstar bifall till Jawad Zanganehs yrkande och avslag till Lotta Jonssons
yrkande röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt

Ja

Nej

Göran Gredfors (M), ordf.
Nina Tuncer (S), 1:e vice
Lotta Jonsson (KD), 2:e vice

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Peter Sköldin (S)
Marie Granlund (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Tibor Sjöberg (M)
Torbjörn ANdersson (M)
Ulla Grip (M)
Maria Hopstadius (C)
Erica Hallenstam (MP)

Avstår
X
X

X
X

Jawad Zanganeh (V)
Camilla Berard
Granström (SD)

X
X

Carina Åkesson (SD)

Med två JA-röster för bifall till Lotta Jonssons yrkande mot en NEJ-röst för bifall till
Jawad Zanganehs yrkande med avslag till Lotta Jonssons yrkande, finner ordföranden
att socialnämnden ska genomföra omröstning med yrkande från Lotta Jonsson mot
förvaltningens förslag.
Socialnämnden fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar för bifall till förvaltningens förslag röstar JA.
Den som röstar för bifall till Lotta Jonssons yrkande och avslag till förvaltningens
förslag röstar NEJ.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Ledamöter med rösträtt
Göran Gredfors (M), ordf.
Nina Tuncer (S), 1:e vice

Ja
X
X

Marie Granlund (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Tibor Sjöberg (M)
Torbjörn ANdersson (M)
Ulla Grip (M)
Maria Hopstadius (C)

Avstår

X

Lotta Jonsson (KD), 2:e vice
Peter Sköldin (S)

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Erica Hallenstam (MP)
Jawad Zanganeh (V)
Camilla Berard
Granström (SD)

X
X

Carina Åkesson (SD)

X

Omröstningsresultat
Med 10 JA-röster för bifall till förvaltningens förslag mot 2 NEJ-röster för bifall till
Lotta Jonssons yrkande med avslag till förvaltningens förslag, finner ordföranden att
socialnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
_____
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SOCN/2017:6

§ 17
Rapportering avseende gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen 4 kap 1§ som inte verkställts inom
3 månader från beslutsdatum, kvartal 4
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten och översänder den till
kommunfullmäktige samt kommunens revisor.

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6f-g socialtjänstlagen (2001:453), SoL ska en kommun till
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt 4 kap 1§ SoL som inte verkställts inom tre månader. Denna
rapport avser tiden första oktober till sista december 2017.
För fjärde kvartalet 2017 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 22 ärenden. Två av dessa ärenden rapporterade som ej
verkställda i kvartal 3 2017.
Därutöver har 46 ärenden avslutats utan verkställighet och 50 ärenden
verkställts, men överstiger tre månader från beslutsdatum till verkställighet. 37
av dessa ärenden rapporterades som ej verkställda i kvartal 3, 2017.
_____
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SOCN/2018:1, SOCN/2018:22

§ 18
Rapporter och meddelanden till socialnämnden i
februari 2018
Beslut
Rapporter och meddelanden till nämnden i februari 2018 läggs till handlingarna
efter socialnämndens godkännande.

Muntliga rapporter
-

Delegationsbeslut från biståndsutskottet den 7 december 2017 – Ansökan om
vård enligt 3 § LVU
Organisationsförändringen på socialförvaltningen
Information om nya dataskyddsförordningen och vad det innebär för
socialnämnden
Information om verksamheten beroendecentrum

Skriftliga rapporter
-

Beslut från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 348. Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2, 2017
(KSKF/2017:6) (SOCN/2017:6)
Beslut från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 347. Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, 2017
(KSKF/2017:6) (SOCN/2017:6)
Beslut från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 312. Revidering av kommunstyrelsens och
socialnämndens reglementen (KSKF/2017:640) (SOCN/2017: 149)
Beslut från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 327. Slutrapport
samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna (KSKF/2016:432)
(SOCN/2016:71)
Beslut från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 311. Revidering av det gemensamma
reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder (KSKF/2017:636) (SOCN/2017:148)
Beslut från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 305. Vision och målbild 2030 för
Eskilstuna (KSKF/2017:544) (SOCN/2017:147)
Beslut från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 316. Avfallsplan för Eskilstuna
kommun (KSKF/2017:291) (SOCN/2017:75)
Beslut från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 301. Val till kommunala uppdrag
(KSKF/2017:2) (SOCN/2015:14)
Begäran från Inspektionen för vård och omsorg gällande begäran om
kompletterande handlingar och uppgifter i tillsynsärende (SOCN/2017:82)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Begäran från Inspektionen för vård och omsorg gällande begäran om
komplettering i tillsynsärende (SOCN/2017:35)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande ansökan om tillstånd att
bedriva stödboende enligt 7 kap. 1 § första stycket SoL (SOCN/2017:1)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om att avsluta ärende efter tillsyn
av HVB-hem för ensamkommande barn och unga (SOCN/2017:43)

_____
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SOCN/2018:2

§ 19
Delegationsrapporter till socialnämnden i februari
2018
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter, daterade den 15 februari 2018,
vilka redovisar beslut i enlighet med socialnämndens delegationsordning till
handlingarna:
- Delegationsrapport - personalärenden, punkt 12.2-12.3.2
- Delegationsrapport - individärenden område individ- och familjeomsorg,
beslut enligt SoL, LVU, LVM, FB, listutdrag från systemet VIVA
- Delegationsrapport - individärenden område ensamkommande barn och unga,
beslut enligt SoL, LVU, listutdrag från systemet VIVA
- Delegationsrapport – individärenden - beslut fattade av biståndsutskott under
januari 2018.
Förvaltningschefens vidaredelegation, 2018-01-22, punkt 2.4.7, vad avser heldygnsvård
hos extern vårdgivare ändras till områdeschef.
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
_____
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SOCN/2018:25

§ 20
Frågor till socialnämnden 2018
Inga frågor har inkommit till socialnämnden i februari 2018.
______
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