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2018-03-22

Plats och tid

Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 – 12:10
Ajournering för paus mellan 9:20 – 9:45
Beslut i sekretessärenden, se separat B-protokoll

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
Ersättare

Marita Ahlström (S)
Armoom Zahroon (S)
Jawad Zanghnaeh (V)
Sven-Göran Sigurd (SD)

Utses att justera

Erica Hallenstam

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 29 mars, Alva Myrdals gata 5

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Erica Hallenstam

Paragrafer

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

Socialnämnden 2018-03-22
Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Ledning och administration Socialförvaltningen, Alva Myrdals gata 5

Underskrift

...........................................................................................
Utdragsbestyrkande

§21-§35

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-22

Övriga närvarande

Justerandes sign

Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Mattias Anglemark, ekonomichef
Kerstin Eriksson, områdeschef
Pia Andersson, områdeschef
Lena-Marie Adérn, HR-chef
Joakim Danielsson, kvalitetschef
Agneta Wahlberg, utvecklare
Madeleine Sackemark, utvecklare
Majo Kuusikoski, handläggare
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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Inledning
Ärendena till nämnden har beretts vid arbetsutskott den 8 mars 2018.
Sammanträdet inleds med information och föredragningar i ärendena mellan klockan
08:30 – 11:50. Beslut i ärendena fattas mellan klockan 11:50 – 12:10.
Föredragning av ärendena i följande ordning: §§ 22, 30 – 32, 23, 36, 26, 28, 24, 25, 27,
29, 33 – 35
Efter sammanträdet visas ledamöterna runt i socialförvaltnings nya lokaler på
Smedjegatan 32 där en del av förvaltningens verksamheter kommer att sitta.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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§ 21
Protokollsjustering
Beslut
Erica Hallenstam (MP) utses att justera protokollet.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

5(25)

2018-03-22

SOCN/2018:4

§ 22
Sekretessärenden som beslutas av nämnd 2018
F1 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F2 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad

vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F3 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad

vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F4 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad

vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______
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F5 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad

vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F6 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad

vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F7 – 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.
______

F8 – 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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F9 – 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.
______

F10 – 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.
______

S1 – Begäran om utplånade uppgifter i
socialregistret
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

S2 – Begäran om utplånade uppgifter i
socialregistret
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

S3 – Begäran om utplånade uppgifter i
socialregistret
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______
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SOCN/2018:15

§ 23
Beredning - Behov och prioriteringar för
socialnämnden 2019
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef, Joakim Danielsson, kvalitetschef, Mattias
Anglemark, ekonomichef, Kerstin Eriksson, områdeschef, Pia Andersson,
områdeschef och Lena-Marie Adérn, HR-chef redovisar förslag till behov och
prioriteringar för socialnämnden 2019.
Nämndens ledamöter ges möjlighet att göra kompletteringar inför nämndens
sammanträde den 19 april, då beslut i ärendet ska fattas.
______
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SOCN/2018:17

§ 24
Socialnämndens verksamhetsuppföljning för
februari 2018
Beslut
Nämnden godkänner månadsrapporteringen och lägger den till handlingarna.

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

______
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SOCN/2015:11

§ 25
Revidering och komplettering av socialnämnden
delegationsordning
Beslut
1. Socialnämnden delegerar frågan om att polisanmäla vid vissa brott mot barn och
vissa grova brott till enhetschef inom IFO:s utredningsenheter och
mottagningsenheter.
2. Socialnämnden delegerar beslut om att överklaga annan myndighets beslut till
förvaltningschef.
3. Socialnämnden godkänner redaktionella ändringar enligt nedan

Reservation
Lotta Jonsson (KD) och Annika Goblirsch (V) lämnar muntlig reservation.

Ärendebeskrivning
Fråga om polisanmälan
För närvarande är det ordförande som är delegat. Ordförande bedömer att det bör
vara en tjänsteman som beslutar i fråga om polisanmälan när det gäller vissa brott mot
barn och vissa grova brott. Delegation som anges ”i fråga om” innebär att beslut att
polisanmäla såväl som att inte polisanmäla är delegerat.
De brott där socialtjänsten får lämna uppgifter om misstänkta brott är:
 Brott vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år eller vid
försöksbrott två års fängelse
 När det gäller barn får socialtjänsten lämna uppgifter vid brott enligt 3 kap (brott
mor liv och hälsa ex. misshandel), 4 kap (brott mot frihet och frid ex. tvång att ingå
äktenskap)och 6 kap brottsbalken (sexualbrott) samt brott som avser
könsstympning av barn.
Frågan om att överklaga annan myndighets beslut
Tidigare har det saknats i nämndens delegationsordning möjlighet för tjänsteman att
överklaga annan myndighets beslut i de fall nämnden är part.
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Redaktionella ändringar
Med anledning av den nya kommunallagen har hänvisningen till den nu gällande
paragrafen för ordförandebeslut enligt kommunallagen ändrats till 6 kap 39 §. Tidigare
var det 6 kap 36 § (punkt 1.2.1 i delegationsordningen). Vidare har några hänvisningar
till kommunallagen tagit bort då de ej anses relevanta (punkt 9.3 tre i
delegationsordningen).

Yrkanden
Göran Gredfors (M), Gunilla Cederfjord (S), Tibor Sjöberg (M) och Torbjörn
Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på punkt 1.
Annika Goblirsch (V) yrkar bifall till Lotta Jonssons (KD) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två ställningstaganden gällande beslutspunkterna i
förvaltningens förslag.
Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla punkt 2 och 3.
Ordföranden finner att nämnden bifaller beslutspunkterna 2 och 3 i förvaltningens
förslag och att nämnden därefter ska ta ställning till beslutspunkt 1.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:



Bifall till beslutspunkt 1 i förvaltningens förslag
Avslag till beslutspunkt 1 i förvaltningens förslag

Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer dem två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
bifall till beslutspunkt 1 i förvaltningens förslag och därmed i enlighet med
förvaltningens förslag.

_____
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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SOCN/2018:28

§ 26
Socialnämndens yttrande över kommunstyrelsens
remissversion av förslag till revidering av lokala
ordningsföreskrifter för Eskilstuna
Beslut
Socialnämnden godkänner förslag till yttrande och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut
Marie Granlund (S) deltar ej i beslut.

Ärendebeskrivning
En kommun kan utfärda lokala ordningsföreskrifter som komplement till
bestämmelserna i ordningslagen, dels för att upprätthålla ordningen på offentlig plats,
samt dels för att i viss utsträckning reglera hanteringen av fyrverkerier och annan
pyroteknik. Det är kommunfullmäktige som beslutar om lokala ordningsföreskrifter,
men beslutet kan upphävas av länsstyrelsen om det bedöms strida mot ordningslagen.
Den senaste revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna beslutades av
kommunfullmäktige den 27 april 2017, § 113. I det beslutet fick kommunstyrelsen
också i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna i dess helhet.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter, vilka
föreslås skickas på remiss för att inhämta synpunkter.
Förslaget omfattar bland annat ytterligare områden i kommunen som ska jämställas
med offentlig plats, ett utökat campingförbud och ytterligare begränsning av de tider
då det är tillåtet att använda fyrverkerier och annan pyroteknik. Det föreslås också att
det område i Eskilstuna tätort där förtäring av alkohol inte är tillåten på offentlig plats
ska utökas och att de undantag som finns från detta ska minskas i omfattning.
De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun fastställdes av
kommunfullmäktige den 30 augusti 2007, § 64, och har gällt sedan den 1 januari 2008.
Föreskrifterna har därefter reviderats vid ett par tillfällen, senast den 27 april 2017, §
113. I det beslutet fick kommunstyrelsen också i uppdrag att se över de lokala
ordningsföreskrifterna i dess helhet.
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Kommunledningskontoret har gjort en översyn av föreskrifterna och har utifrån det
tagit fram ett förslag till revidering. Förslaget har skickats på remiss till
polismyndigheten och samtliga nämnder, vilka bjuds in till att lämna yttrande över
förslaget.
Kommunledningskontorets förslag redovisas i bilaga, där ändringar har markerats med
röd text. Ändringar har även gjorts i två av kartbilagorna och ytterligare en kartbilaga
(bilaga 5) har lagts till föreskrifterna.

Yttrande
Socialnämnden ställer sig bakom Kommunstyrelsens remissversion av förslag till
revidering av lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna då denna inte bedöms påverka
nämndens verksamheter. Socialnämnden ser dock positivt på ändringen i §10 som
innebär en skärpning kring reglerna att förtära alkohol på offentlig plats.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Erica Hallenstam (MP) yrkar bifall till eget framlagt förslag (bilaga 1).
Lotta Jonsson (KD) och Annika Goblirsch (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag
med avslag på § 11 d i remissförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden börjar med att
ställa två förslag mot varandra:



Bifall till förvaltningens förslag med undantag till § 11 d i remissförslaget
Bifall till Erica Hallenstams (MP) förslag

Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer dem två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
enligt förvaltningens förslag med undantag till § 11 d i remissförslaget.
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Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar bifall till förvaltningens förslag med undantag till § 11 d i
remissförslaget röstar JA.
Den som röstar bifall till Erica Hallenstams (MP) förslag röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt

Ja
X
X
X
X

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

Nej

Avstår

X

Marie Granlund (S)

X
X
X
X
X
X

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

X

Erica Hallenstam (MP)

X
X
X

Annika Goblirsch (V)
Camilla Berard Granström (SD)
Carina Åkesson (SD)

Med 13 JA-röster för bifall till förvaltningens förslag med undantag till § 11 d i
remissförslaget mot en NEJ-röst för bifall till Erica Hallenstams (MP) förslag, finner
ordföranden att socialnämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag med
undantag till § 11 d i remissförslaget.

Propositionsordning
Efter omröstningen återstår två förslag till beslut. Ordföranden ställer de två förslagen
mot varandra:



Bifall till § 11 d i remissförslaget
Avslag till § 11 d i remissförslaget

Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer dem två förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller §
11 d i remissförslaget.

Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar bifall till § 11 d i remissförslaget röstar JA.
Den som röstar avslag till § 11 d i remissförslaget röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt

Ja
X
X

Göran Gredfors (M), ordf.
Nina Tuncer (S), 1:e vice

Nej

Avstår

X

Lotta Jonsson (KD), 2:e vice

X

Peter Sköldin (S)

X

Marie Granlund (S)

X
X
X
X
X
X

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

X
X

Erica Hallenstam (MP)
Annika Goblirsch (V)

X
X

Camilla Berard Granström (SD)
Carina Åkesson (SD)

Med 11 JA-röster för bifall till § 11 d i remissförslaget mot tre NEJ-röster för avslag
till § 11 d i remissförslaget, finner ordföranden att socialnämnden bifaller § 11 d i
remissförslaget och därmed beslutar enligt förvaltningens förslag.
______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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SOCN/2018:30

§ 27
Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande
Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 20192021
Beslut
Socialnämnden avstår att yttra sig över förslag till Kemikalieplan för Eskilstuna
kommunkoncern 2019-2021.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig på förslag till Kemikalieplan för
Eskilstuna kommunkoncern 2019 – 2021. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 25 april 2018. Syftet med den föreslagna kemikalieplanen är
att minska miljö- och hälsoriskerna från särskilt farliga ämnen i material, produkter
och varor samtidigt som medvetenheten om problemet ska öka för att uppnå det
övergripande målet ”giftfri miljö”. Planen har tre övergripande mål:




Den totala mängden särskilt farliga kemikalier ska minska
Exponeringen för farliga kemikalier ska minska
Medvetenhet om kemikalier och dess risker ska öka hos såväl
kommunanställda och förtroendevalda som kommuninvånare och brukare.

För att uppnå dessa mål ska tio strategier följas. Dessa strategier är att organisera
kemikaliearbetet och tillsätta resurser, att utbilda och skapa medvetenhet hos anställda
och förtroendevalda, att inventera, dokumentera och fasa ut/byta ut kemiska
produkter i den kommunala verksamheten, att ställa miljökrav i upphandling och göra
inköp enligt avtal, att minska farliga kemikalier i förskola och skola, att minska farliga
kemikalier i byggnader och utemiljö, att minska farliga kemikalier genom städning och
hygien, att öka kunskap hos kommuninvånare och brukare, att utveckla tillsynen samt
att öka samverkan.
_______
Beslut skickas till: Kommunstyrelsen
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SOCN/2018:37

§ 28
Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 §
Kommunallagen
Beslut
Ordförandebeslutet daterat den 6 februari 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M) fattade den 6 februari 2018 ett
ordförandebeslut om att ändra biståndsutskottets samt arbetsutskottets
sammanträdesdatum den 5 april 2018 till den 6 april 2018 på grund av förhinder.
Beslutet fattas med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen samt § 11 i det gemensamma
reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder.
_____
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SOCN/2015:198

§ 29
Revidering av förordnande avseende begäran om
polishandräckning
Beslut
Nämnden förordnar följande ledamöter och tjänstemän att besluta i fråga om
biträde av polis enligt 43 § 2 LVU:
Göran Gredfors
Nina Tuncer
Lotta Jonsson
Clarence Palm
Annica Möller
Monica Helmisaari
Eva Åberg
Lena Söderqvist Määttä
Camilla Nyström
Tarja Hyvönen-Sjögren
Majo Kuusikoski
Per Andersson
Margareta Hamdi
Hely Kaukinen/Karlsson
Leif Persson
Pia Haka/Risku
Rickard Brandner
Petra Jägare
Jasmine Häggblom
Ida Strömberg
Åsa Greijer
Madeleine Göransson
Petra Robach teamledare
Tina Holm
Kristina Gustafson
Johnny Kransing
Gunilla Boberg
Anneli Stenberg
Lena Erlandsson
Karolina Hansson
Ing Britt Paulsson

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
nämndledamot
enhetschef utredningsenheten barn och familj
enhetschef utredningsenheten ungdom
biträdande enhetschef utredningsenheten ungdom
enhetschef mottagningsenhet IFO
biträdande enhetschef mottagningsenheten
enhetschef Vuxen- och beroendeenhet
teamledare Vuxen- och beroendeenhet
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
Vuxen- och beroendecentrum
teamledare mottagningsenheten IFO
teamledare utredningsenheten barn och familj
teamledare utredningsenheten barn och familj
teamledare utredningsenheten barn och familj
teamledare utredningsenheten barn och familj
teamledare utredningsenheten ungdom
teamledare utredningsenheten ungdom
enhetschef utredningsenheten unga vuxna
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Helene Puuström
Elin Svensson

teamledare utredningsenheten unga vuxna
teamledare utredningsenheten ungdom

Ärendet
Senaste revideringen av nämndens förordnande för ledamöter och tjänstemän
att besluta i fråga om biträde av polis enligt 43 § punkt 2 LVU till ett antal
namngivna personer beslutades i november 2017.
Det finns nu behov att uppdatera nämndens förordnande. Nya medarbetare har
tillkommit på socialjouren Åsa Greijer och Madeleine Göransson, vilka bör ha
nämndens förordnande. Två medarbetare har avslutat sin anställning och tre
medarbetare har ny befattning på med anledning av ny organisation.
_____
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SOCN/2017:54

§ 30
IOP-avtal med Kvinnojouren MOA
Beslut
Socialnämnden avslutar pågående utredning om att ingå IOP-avtal med Kvinnojouren
MOA.

Ärendebeskrivning
IOP – Idéburet offentligt partnerskap är en alternativ avtalsform mellan upphandling
och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens parterna emellan.
I april 2017 fattade socialnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att upprätta IOP-avtal med Kvinnojouren MOA. Förvaltningen har sedan
dess arbetat intensivt med frågan både gemensamt med Kvinnojouren MOA och
internt, men kommit fram till att IOP-avtal som form inte överensstämmer med de
ekonomiska ramar som kvinnojouren uppger sig vara i behov av.
_____
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SOCN/2017:54

§ 31
IOP-avtal med Eskilstuna Stadsmission
Beslut
Socialnämnden avslutar pågående utredning om att ingå IOP-avtal med Eskilstuna
Stadsmission gällande stödboende för vuxna utan åtgärd.

Ärendebeskrivning
IOP – Idéburet offentligt partnerskap är en alternativ avtalsform mellan upphandling
och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens parterna emellan.
I april 2017 fattade socialnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att upprätta IOP-avtal med Eskilstuna Stadsmission. Förvaltningen har
sedan dess arbetat intensivt med frågan både gemensamt med Eskilstuna Stadsmission
och internt. Förvaltningen anser att det innehåll som Eskilstuna Stadsmission
beskriver avseende det tänkta stödboendet, väl stämmer överens med förvaltningens
behov gällande syfte och mål med verksamheten. Däremot är parterna inte överens
om de ekonomiska ramarna inom ramen för IOP.
Förvaltningen föreslår att utredningen avseende ett IOP-avtal om stödboende för
vuxna i partnerskap med Eskilstuna Stadsmission läggs ned utan åtgärd.
_____
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SOCN/2018:48

§ 32
IOP-avtal med Eskilstuna Stadsmission avseende
öppen dagverksamhet
Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ingå IOP-avtal
med Eskilstuna Stadsmission avseende en öppen dagverksamhet för utsatta människor
i Eskilstuna.

Ärendebeskrivning
IOP – Idéburet offentligt partnerskap är en alternativ avtalsform mellan upphandling
och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens parterna emellan.
Den 9 mars 2018 inkom en inbjudan till Socialförvaltningen till partnerskap inom
ramen för IOP mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna stadsmission. Inbjudan
avser en öppen dagverksamhet för människor i olika former av utsatthet.
I inbjudan beskriver Eskilstuna Stadsmission verksamhetens innehåll samt ger ett
förslag till ekonomiska ramar för avtalet. Förslaget är att förvaltningen bereder frågan
vidare utifrån perspektiv behov och målgrupp, effekt, ekonomi och partnerskap.
_____
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SOCN/2017:82, SOCN/2018:1, SOCN/2018:12, SOCN/2018:13, SOCN/2018:14,
SOCN/2018:19, SOCN/2018:20, SOCN/2018:21, SOCN/2018:23, SOCN/2018:24,
SOCN/2018:26, SOCN/2018:27, SOCN/2018:39

§ 33
Rapporter och meddelanden till nämnden i mars
2018
Beslut
Rapporter och meddelanden till nämnden i mars 2018 läggs till handlingarna efter
socialnämndens godkännande.

Muntliga rapporter
- Information om delegationsbeslut från biståndsutskottet 16 januari 2018
- Organisationsförändringen på socialförvaltningen

Skriftliga rapporter
Socialnämndens kompetensförsörjningsplan 2018
Begäran från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om yttrande och handlingar
avseende boendestöd (SOCN/2018:13)
- Begäran från IVO om yttrande och handlingar avseende boendestöd
(SOCN/2018:14)
- Begäran från IVO om yttrande och handlingar avseende boendestöd enligt SoL
(Socialtjänstlagen) (SOCN/2018:12)
- Begäran från IVO om yttrande och handlingar avseende boendestöd enligt SoL
(SOCN/2018:27)
- Begäran från IVO om yttrande och handlingar avseende boendestöd enligt SoL
(SOCN/2018:26)
- Begäran från IVO om yttrande och handlingar samt meddelande om tillsyn
avseende klagomål gällande handläggning (SOCN/2018:21)
- Meddelande från IVO gällande uppgifter avseende Hållsta HVB (SOCN/2018:20)
- Meddelande från IVO avseende inspektionen på Hållsta HVB (SOCN/2018:23)
- Meddelande från IVO avseende inspektionen på Laurus HVB (SOCN/2018:24)
- Beslut från IVO om att bifalla Nytida Ungstöd i Mälardalen AB:s ansökan om
tillstånd att bedriva stödboende (SOCN/2018:1)
- Beslut från IVO gällande tillsyn som inletts utifrån klagomål (SOCN/2017:82)
- Verksamhetsplan och budget år 2018 för Vårdförbundet Sörmland
______
-
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SOCN/2018:2

§ 34
Delegationsrapporter till socialnämnden i mars 2018
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter, daterade den 15 mars 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
februari 2018.
Förvaltningschefens beslut 2017-11-06 - Ändring i vidaredelegation avseende
fastställande av faderskap/föräldrabekräftelse när föräldrarna är sammanboende s k
S-protokoll enligt föräldrabalken – förordnande av tjänstemän
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
_____
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SOCN/2018:25

§ 35
Frågor till socialnämnden 2018
Inga frågor har inkommit till socialnämnden i mars 2018.
_____
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