Socialnämnden
Verksamhetsplan 2017

Gemenskap inte utanförskap

Verksamhetsplan
Socialt ansvar för våra medmänniskor
Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna har vi mot de
kvinnor och män och pojkar och flickor som har det svårast. Människor som söker hjälp och stöd hos
kommunen ska få det på ett rättssäkert och jämlikt sätt och deras integritet ska respekteras. Samma
sak gäller vid den myndighetsutövning som socialtjänsten har ansvar för.
Ett brett socialt arbete har också ett viktigt brottsförebyggande syfte. Socialarbetare har en möjlighet
att upptäcka ungdomar och andra som är på väg i en destruktiv riktning, mot missbruk eller
brottslighet. I det arbetet har Fältassistenterna en viktig roll då de möter barn och ungdomar ute i de
bostadsområden och arenor som de befinner sig på. Tidiga och tydliga insatser kan ge dem en ny
chans i livet och bespara samhället i övrigt både lidande och kostnader. Vi vill även vara en god
samarbetspartner till frivilligorganisationerna som gör mycket goda insatser för människor i svåra
situationer och därför vill vi skapa ett mer organiserat samarbete. Ideella verksamheter är viktiga
komplement i det sociala arbetet som vi vill främja.
Investeringsfonden, för långsiktigt socialt arbete, gör det möjligt för ett starkare samarbete mellan
socialtjänst och skola. Här ska även ekonomiskt utrymme till riktade förebyggande insatser finnas.
I samtliga ärenden inom nämndens verksamheter som rör barn ska man alltid utgå från
barnperspektivet.
Sociala insatser för ungdomar
Flickor och pojkar som far illa måste uppmärksammas tidigt och få stöd och hjälp. Allt för att
underlätta för dem att kunna fungera som självständiga människor i samhället. Kristdemokraterna i
Eskilstuna vill ta fram en konkret handlingsplan för detta.
I det fortsatta arbetet med att minska placeringar av barn och ungdomar på externa institutioner
måste vi erbjuda hemmaplansalternativ med säkerställd kvalitet och tillräckliga resurser. Exempelvis
behöver den familjepedagogiska verksamheten förstärkas. Både den externa vården och
hemmaplansvården måste utvärderas kontinuerligt. Detta är viktigt för den enskilde så vi vet att gör
rätt insatser.
Satsningar på intensivstöd och förstärkta familjehem behöver kompletteras. Obligatorisk utbildning
och möjlighet för familjehem att träffa andra familjehem genom nätverksmöten ska erbjudas. Vi vill
även införa ett ungdomsboende med stöd, som ett alternativ. Flickor och pojkar som vi placerar ska
ha regelbunden kontakt med socialtjänsten i den utsträckning som de behöver, dock inte mindre än
en lägstanivå på fyra besök per år.
Då forskning visar att bra skolresultat är den starkaste skyddsfaktorn för pojkar och flickors
långsiktiga utveckling behöver arbetsmarknads- och familjenämnden fortsätta stärka samarbetet
med barn- och utbildningsnämnden för att minska elevers ogiltiga frånvaro.
Ett organiserat samarbete måste byggas upp mellan kommunens verksamheter, landstinget och
andra myndigheter eller aktörer inom området. Det är viktigt att samarbete sker mellan skolan, barnoch ungdomspsykiatrin men också med ideella organisationer när det gäller att möta de behov som
finns hos barn och unga.
Under 2017 ska nämnden genomföra en förebyggande insats för yngre barn i Fröslunda i väntan på
att arbetet med att öppna en Familjecentral tillsammans med Landstinget kommer i ordning.

Nämnden ska i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd utarbeta
metoder för att utvärdera och mäta måluppfyllelsen i genomförandeplaner. Detta för att
utvärderingarna ska ligga till grund för framtida insatser inom socialtjänsten.
Det är viktigt att den organisation vi idag har för ensamkommande barn bereds på att ställa om
utifrån de beslut som regeringen kommer genomföra under 2017. Det gäller främst mottagande av
ensamkommande barn. De ändrade ersättningssystemen till kommunen när det gäller just detta
område kommer få stora konsekvenser som vi har att ta hänsyn till i verksamhet och budget.
Förmodligen kommer boendeformen för de ensamkommande att förändras från HVB- hem till att bli
stödboenden istället.
Kristdemokraterna i Eskilstuna har under många år velat återinföra fältassistenterna, vilket nu också
skett. Fältgruppens arbete är huvudsakligen en uppsökande och förebyggande verksamhet. Gruppen
ska finnas tillgänglig dygnet runt bland ungdomar i skolor, på fritidsgårdar och i bostadsområden i
hela kommunen. Samtliga fältassistenter ska vara socialsekreterare med full myndighetsutövning. Vi
menar att denna verksamhet behöver utökas under 2017. Utökningen ska bestå av fler team i andra
områden utöver där de befinner sig idag.
Missbrukarvård
Vårt mål för missbrukarvården är att den ska vara individanpassad och inte anpassad till institutioner.
Den enskilda människans behov av vård och eftervård ska noga utredas och följas upp. Vården ska
vara lättillgänglig, ha god kvalitet och skapa en möjlighet till ett friskt och värdigt liv.
Arbetet mot drogmissbruk kräver förebyggande insatser. Här är ett gott samarbete med föräldrar,
skola och polis nödvändigt för att minska risken att hamna i drogmissbruk. Inom missbrukarvården är
det viktigt att samarbetet ständigt förbättras i hela vårdkedjan. En förstärkning av
hemmaplansalternativ i kombination med kvalitetssäkrade institutioner och externa behandlingshem
ser vi som en nödvändighet.
Inom missbrukarvården är det viktigt att samarbetet mellan kommunens ansvar för tillnyktring och
landstingets ansvar för avgiftning förbättras. Det är viktigt att var och en tar sitt ansvar för att
vårdkedjan ska fungera fullt ut.
En god eftervård är viktig för att nå långsiktigt goda resultat. Eftervården måste vidareutvecklas och
förstärkas. Vi vill därför att en djupare analys av den befintliga eftervården och en jämförelse med
andra kommuner genomförs. Upphandling av missbrukarvård ska ske i konkurrens. Även här är ideell
verksamhet ett viktigt komplement i det sociala arbetet.
Att ha ett boende som skapar en grundtrygghet är viktigt för alla. Kvinnor och män som har ett
missbruk har många gånger svårt att få det behovet tillfredsställt. Kommunen har genom särskilda
satsningar skapat bra boendeformer för en del grupper men det saknas fortfarande platser för
kvinnor och män med samsjuklighet. Vi menar att vår nämnd och förvaltning ska arbeta för detta i
samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen.
Kristdemokraterna i Eskilstuna har länge sett behov av ett beroendecentrum för unga. Då nu detta
finns, i samarbete med Beroendecentrum för Vuxna, är det viktigt att vi följer det arbetet men även
utvärderar det så vi vet vilka insatser som behöver prioriteras inom området framöver.
Eskilstuna behöver platser på lågtröskelboende för kvinnor liknande det som finns för män på
Hemlaås. Även kvinnor måste beredas möjlighet till boende och trygghet i en missbrukstillvaro.
Kvinnobo är ett gott exempel för plats där kvinnor kan få hjälp med boende tillfälligt men det behövs
även permanent boende för kvinnor med missbruksproblematik.

Nämnd och förvaltning ska utifrån de av Kommunfullmäktige tilldelade medlen uppnå en budget i
balans 2017.
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Vård och sociala tjänster












Samtliga utredningar gällande flickor och pojkar, kvinnor och män ska ske inom givna
tidsramar och med kompletta underlag.
Nämnden ska fyra gånger om året, i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter, följa upp alla
placeringar av barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård- och boende. Det ska
tydligt framgå i dokumentation att barnet har varit aktivt i uppföljningen.
Insatser som erbjuds flickor och pojkar, kvinnor och män ska leda till en förbättring i deras
livssituation.
Samtliga biståndsinsatser som rör barn och unga i förskole- och skolålder ska fokusera på att
understödja en fungerande skolgång. Dessa barn ska ges förutsättningar att fullfölja sin
skolgång.
Samtliga genomförandeplaner för 17-åriga flickor och pojkar ska innehålla en plan för ett
självständigt liv efter avslutad familjehemsplacering.
Samtliga biståndsbeslut ska innehålla en genomförandeplan som indikerar delaktighet från
brukaren.
Nämnden ska i samverkan med Vård- och omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd
utarbeta metoder för att utvärdera och mäta måluppfyllelsen i genomförandeplaner.
Rättssäker myndighetsutövning ska ske vid handläggning av ekonomiskt bistånd.
Ett sammanhållet stöd och skydd för flickor och pojkar, kvinnor och män, som har upplevt
våld i nära relation ska utvecklas.
Stödet till utsatta barn och ungdomar ska förbättras under 2017 genom att ta fram en
kommunanalys som beskriver problematiken runt dom.
Att införa fler Fältassistenter med myndighetsutövning under 2017

Brukare och medarbetare







2017 ska 80 % av flickor och pojkar, kvinnor och män uppleva att de är nöjda med nämndens
verksamheter, samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet.
2017 ska 90 % av nämndens verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Värdet för ledarskapsprofilen ska vara lägst 80 i medarbetarenkäten 2017.
Värdet för medarbetarprofilen ska vara lägst 85 i medarbetarenkäten 2017.
2017 ska minst 97 % av medarbetarna uppleva god hälsa.
2017 ska 95 % av alla familjehemsplacerade barn och unga ha en fungerande skolgång och
klara av betygsmålen.

Uppdrag till förvaltningen
 Säkerställ dokumentation och verksamhetsuppföljning, kötider och vårdresultat inom alla
verksamheter.
 Säkerställa rutiner för uppföljning av samtliga biståndsbeslut.
 Upphandla kollektivboende med stöd för ungdomar.
 Se över och tydliggör samarbetet när det gäller kommunens ansvar för tillnyktring och
landstingets ansvar för avgiftning.








Vidareutveckla metoderna för att mäta effekterna av utförd vård tillsammans med MdH eller
annan högskola/universitet.
Säkerställ regelverket för familjehem inkluderande stöd, ersättning och utbildning.
Bygg fungerande formella nätverk för familjehem.
Socialförvaltningen ska tillsammans med Kommunstyrelsen, Torshälla stads nämnd, Kulturoch fritidsnämnden ansvara för att ta fram en analys över problematiken hos barn och
ungdomar i Eskilstuna.
Starta en förebyggande insats för yngre barn i Fröslunda.
Under pågående 2017 ska förvaltningen arbeta med att identifiera möjliga effektiviseringar
för att uppnå budget i balans.

