Socialnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

1(22)

2016-10-13

Plats och tid:

Nämndrummet, våning 5 i Värjan, Alva Myrdals gata 5, klockan 13:30 – 15:10
Beslut i sekretessärenden, se separat B-protokoll
På förmiddagen studiebesök på Kungsgatan 68

Beslutande

Göran Gredfors, ordförande (M)
Nina Tuncer (S)
Karolin Fridell (L) ersätter Lotta Jonsson (KD)
Peter Sköldin (S)
Caroline Holmstedt (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Tibor Sjöberg (M) ersätter Sofia Gustafsson (M)
Robin Tannarp (M)
Ulla Grip (M)
Ann-Carina Carlsson (C)
Siv Aksila (MP)
Annika Goblirsch (V)
Camilla Berard Granström (SD)
Fredrik Elf (SD)

Utses att justera

Peter Sköldin

Justeringens plats
och tid

Onsdagen den 26 oktober 2016, Socialförvaltningen,
Ledning och administration, Värjan, plan 5, Alva
Myrdals gata

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Kristina Mählkvist-Svensson

Ordförande

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

Justerande

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

Paragrafer

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

Socialnämnden

2016-10-13
Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration, Värjan, plan 5,
Alva Myrdals gata 5
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Marie Granlund (S)
Carina Åkesson (SD)
Jawad Zanghnaeh (V) var endast närvarande vid nämndens studiebesök på
förmiddagen
Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Nishtiman Hassan, ekonomichef, närvarande under föredragning av §§ 104 - 105
Madeleine Sackemark, utvecklare, närvarande under föredragning av §§ 104 -105
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare (introduktion)
Marie Ekström, partisekreterare för Moderaterna (för information)
Kristina Mählkvist-Svensson, nämndsekreterare
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INLEDNING
Ärendena till nämnden har beretts vid arbetsutskott den 29 september 2016.
På förmiddagen gör nämnden studiebesök vid förvaltningens resursenheter på
Kungsgatan 68.
På eftermiddagen äger sammanträdet rum i Nämndrummet på Värjan och inleds med
information och föredragningar i ärendena enligt utsänd kallelse/föredragningslista
mellan klockan 13:30 – 15.00. Beslut i ärendena fattas mellan klockan 15:00 – 15:10.
Föredragning av ärendena i följande ordning: §§ 2, 8-9, 6, 5, 4, 7, 3, 10-11.
Under dagen närvarar Marie Ekström, partisekreterare för Moderaterna.
______
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§ 97
Protokollsjustering
Beslut
Peter Sköldin (S) utses att justera protokollet.
______
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SOCN/2016:4

§ 98
Sekretessärenden med personakt som beslutas av
socialnämnden i oktober 2016
F1 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F2 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F3 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F4 – Förslag att inte inleda faderskapsutredning vid
ifrågasatt faderskapspresumtion enligt 2 kap. 9 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______
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F5 – Förslag att inte inleda faderskapsutredning vid
ifrågasatt faderskapspresumtion enligt 2 kap. 9 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F6 – Förslag att inte inleda faderskapsutredning vid
ifrågasatt faderskapspresumtion enligt 2 kap. 9 §
föräldrabalken
______
Ärende F1 – F6 protokollförs av sekretesskäl i separat B-protokoll.
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SOCN/2016:1

§ 99
Rapporter och meddelanden till socialnämnden i
oktober 2016
Beslut
Rapporter och meddelanden till nämnden i oktober 2016 läggs till handlingarna efter
socialnämndens godkännande.

Muntliga rapporter
-Studiebesök med information från nämndens verksamheter vid Kungsgatan 68.
Nämnden gör studiebesök på förmiddagen och får information om nämndens olika
resursinheter inom individ- och familjeomsorg på Kungsgatan 68.

Skriftliga rapporter
2015:14
1. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-22:
§ 167, - Val till kommunala uppdrag (KSKF/2016:2)
2016:73
2. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-22,
§ 168 – Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige (KSKF/2016:395)
3. Eskilstuna kommun, Cecilia Boström/Madeleine Sackemark 2016-09-21 –
Kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i
Eskilstuna kommun år 2016.
Nämnden kommer att få en föredragning om kartläggningen vid
decembersammanträdet.
______
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SOCN/2016:52

§ 100
Yttrande - Remiss - Motion - Handlingsplan mot
hedersförtryck
Beslut
Nämnden godkänner förslaget till yttrande och skickar det till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
1.

Motionen avslås vad gäller att inrätta en handlingsplan mot hedersförtryck.

2.

Motionen avslås avseende att ge uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen
att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen
är bland unga.

3.

Motionen bifalls vad gäller inrättande av en samverkansgrupp med representanter
från berörda myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck.

4.

Motionen bifalls ang. att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att
öka kunskapen och skapa samsyn.

5.

Motionen avslås vad gäller att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för
hedersrealterat förtryck.

Ärendebeskrivning
I en motion inlämnad till kommunfullmäktige 2016-05-09 framför Stefan Krstic och
Helen Wretling från Liberalerna att det behövs ett mer långsiktigt arbete och ett större
engagemang i kommunen för att arbeta förebyggande mot hederskultur och
hedersförtryck. Motionärerna yrkar därför
 Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck
 Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt barn- och utbildningsförvaltningen att
genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen
är bland unga
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Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från berörda
myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck
Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen
och skapa samsyn
Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra
aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat
förtryck

Kommunstyrelsen har bett socialnämnden att yttra sig över den inkomna motion att
skapa en handlingsplan mot hedersförtryck.
Motionen innehåller förslag på att det ska tas fram en handlingsplan för att arbeta
förebyggande mot hederskultur och hedersvåld, att kartlägga förekomst av
hederskultur bland unga, utbildning för personal om hederskultur, ökad samverkan
genom att tillsätta en samverkans grupp och att kommunen ska ta initiativ till att starta
en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat våld.
Nämnden tycker att det är bra att inrätta en samverkansgrupp och att medarbetare
utbildas för att öka kunskapen i de här frågorna. Däremot är nämnden tveksam till om
det behövs en särskild handlingsplan för hedersrelaterat förtryck. Det ingår redan idag
i handlingsplanen En fristad för kvinnor. Nämnden anser inte att det finns behov av
att genomföra en kartläggning av hur utbredd hederskulturen är bland unga. Nämnden
tycker inte att kommunen ska ta initiativ för att starta en hjälptelefon utan att det
räcker att samla information om befintliga hjälplinjer som man kan hänvisa till.
Inför yttrandet har samråd skett med representanter från vård- och
omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen.
Yttrande har upprättats vid socialförvaltningen den 6 september 2016.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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SOCN/2016:71

§ 101
Yttrande - Remiss - Samarbete/samorganisering
mellan Torshälla och Eskilstuna
Beslut
Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Reservation
Annika Goblirsch (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation
(bilaga A).

Deltar ej i beslutet
Siv Aksila (MP) och Fredrik Elf (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till samarbete/samorganisering mellan
Torshälla och Eskilstuna, till samtliga nämnder och bolag. Yttrande över förslaget ska
inlämnas till kommunstyrelsen senast 1 november.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 genom kompletteringar till Årsplan
för 2016-2018 att en utredning och analys avseende Torshälla Stads förvaltning ska
genomföras.
Konsult och uppdrag har på kommunstyrelsens uppdrag genomfört denna utredning
med syftet att analysera och lämna förslag på hur Torshälla Stads nämnd och
förvaltning kan utvecklas och eventuellt samorganiseras med övriga förvaltningar
inom Eskilstuna kommun har genomförts under våren 2016. Utredningen har belyst
ett antal perspektiv – likvärdig service och rättssäkerhet, processkvalitet och likartat arbetssätt i
kommunen, möjlig resurseffektivisering, kompetensförsörjning i en liten organisation, närhet och lokal
anknytning samt samverkan mellan verksamheter.
Utredningen har utifrån identifierade utvecklingsområden utformat fyra olika förslag
som svara upp mot de olika perspektiven på olika sätt.
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1. Torshälla reform
Utveckling av nuvarande organisation. Torshälla reform svarar upp mot de
fördelar som finns med nuvarande organisation gällande samverkan och
synergier mellan verksamheter i Torshälla. Utredningen ser dock att Torshälla
stads förvaltning genom detta förslag även fortsättningsvis kommer att vara
sårbar kopplat till kompetens. Förslaget lyckas inte heller svara upp mot en
mer resurseffektiv verksamhet.
2. Barn och unga i fokus
Utveckling av en organisation med barn och unga i fokus. Barn och unga i fokus
tar sin utgångspunkt i en mycket väl etablerad samverkan mellan förskola,
grundskola och socialtjänst och skulle ge ökade möjligheter att fokusera på
barn och unga och det förebyggande arbetet. Nackdelen är att
helhetsperspektivet försvagas och att Torshälla stads förvaltning förlorar
verkstyg som behövs för att få synergier mellan verksamheterna i Torshälla.
3. Torshälla en del av fackförvaltningarna
Samorganisering med fackförvaltningarna. Torshälla en del av fackförvaltningarna
skulle skapa en tydligare organisation och svara upp mot en mer resurseffektiv
verksamhet och bidra till ökad likvärdig service för kommuninvånare. Det
skulle å andra sidan försämra samverkan mellan verksamheter i Torshälla och
den politiska förankringen på orten riskera att uppfattas som försämrad.
4. Orten i centrum
Utveckling av nya arbetssätt för samverkan och samorganisering med
fackförvaltningarna men med fortsatt politisk styrning av Torshälla med fokus
på de frågor som är lokala och nära. Orten i centrum tar sin utgångspunkt i att
det finns behov av att utveckla nya arbetssätt för samverkan inom den
kommunala organisationen som skulle ge förutsättningar för fortsatt
samverkan mellan verksamheter i Torshälla. Detta samtidigt som den politiska
förankringen bibehålls och stärks. Utredningen ser ett behov av att utveckla
nya samverkansformer inom hela den kommunala organisationen för att bättre
svara upp mot krav om resurseffektivitet och ökad kvalitet.
Utifrån analysen rekommenderar utredningen att utveckla fjärde förslaget Orten i
centrum som innebär att Torshälla stads förvaltning skulle avvecklas i sin nuvarande
form och att respektive fackförvaltning ges i uppdrag att utföra de kommunala
åtagandena i Torshälla. Vidare skulle det finnas en fortsatt politisk styrning över
Torshälla som ort och nya arbetssätt för samverkan utformas mellan
fackförvaltningarna avseende Torshälla. Den politiska styrningen föreslås kvarstå i
form av antingen en fullmäktigeberedning eller även fortsatt genom en nämnd.
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Sammanfattande förslag Orten i centrum
1. En nämnd för Torshälla stad
2. Nämnden ges uppdraget att samordna och följa upp utvecklingen på orten
samt de kommunala verksamheterna
3. Nämndens ekonomiska ansvar koncentreras på de frågor som berör Torshälla
som ort – näringslivs-, förenings- och turismutveckling, kulturverksamheter
samt frågor som rör skötsel och utformning av Torshälla – t ex gator, parker
och delar av stadsbyggnadsfrågor
4. Torshälla stads förvaltning avvecklas i sin nuvarande form
5. Respektive fackförvaltning ges uppdraget att utföra de kommunala åtagandena
i Torshälla
6. En samordnare utses med uppdraget att stödja nämnden att samordna arbetet
i Torshälla. Den tjänsten organiseras på kommunledningskontoret
7. Respektive fackförvaltning utser personer som ges uppdraget att ansvara för
verksamheterna i Torshälla. Dessa utsedda personer deltar tillsammans med
samordnaren i en särskild grupp för att följa och utveckla arbetet i Torshälla
8. Efter kommunfullmäktiges beslut ges kommundirektören i uppdrag att
genomföra beslutet med inriktning att förändringarna är genomförda till 1 juli
2017
Enligt tidsplan ska kommunfullmäktige besluta om den nya organisationen 15
december, genomförandefas 1 januari 2017 till 30 juni 2017, och att den nya
förvaltningen sedan träder i kraft 1 juli 2017.
Yttrande har upprättats vid socialförvaltningen den 13 september 2016.

Yrkanden
Annika Goblirsch (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Göran Gredfors (M), Nina Tuncer (S), Clarence Palm (S), Robin Tannarp (M),
Ulla Grip (M), Tibor Sjöberg (M), Ann-Carina Carlsson (C) samt Camilla Berard
Granström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
-

Bifall till förvaltningens förslag
Avslag på förvaltningens förslag
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutet
enligt förvaltningens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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SOCN/2015:147

§ 102
Uppföljning av plan för jämställdhetsintegrering
inom socialnämndens verksamhetsområde 2015
Beslut
Plan för jämställdhetsintegrering inom socialnämndens verksamhetsområde 2015
godkänns.

Ärendebeskrivning
Plan för jämställdhetsintegrering inom socialnämndens verksamhetsområde antas.
Planen gäller 2015. Det är en följd av att arbetsmarknads- och familjenämnden
upphört och socialnämnden ska fortsätta arbetet som påbörjats i enlighet med
strategisk plan.
I planen finns indikatorer, totalt fem stycken, och det finns mål kopplade till varje
indikator. Resultaten visar att arbetet för att uppnå planens mål går framåt, men
långsamt. Det återstår insatser att göra för att nämndens mål ska kunna uppfyllas
under planperioden. Förslag till åtgärder är att alla uppföljningar och underlag måste
redovisa könsuppdelad statistik, att stödfunktioner som samlar in data efterfrågar
könsuppdelade underlag, att alla som är delaktiga i framskrivande av beslutsunderlag
får en lathund eller checklista för att kunna öka andelen jämställdhetssäkrade beslut,
samt att analyser och effekter av arbetet med jämställdhetsintegrering för brukare ska
rapporteras till ledning och nämnd.
I introduktion av nyanställda, både chefer och medarbetare, ska också information om
nämndens jämställdhetsintegreringsplan och information om arbetet med
jämställdhetsintegrering finnas med.
Plan för jämställdhetsintegrering inom socialnämndens verksamhetsområde ska gälla
under 2015. Därefter ska uppföljning och revidering göras.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Plan för jämställdhetsintegrering inom socialnämndens verksamhetsområde följer de
direktiv som getts i kommunen och bidrar till ekonomisk och social hållbarhet.
______
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SOCN/2016:85

§ 103
Rättegångsfullmakt för stadsjuristerna
Beslut
Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Anna Forsberg, Anders Skåål, Göran Heldesten och Matilda Gärd, att i
domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i varje avseende anhängiggöra,
utföra och bevaka kommunens talan. I fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta
förlikning eller ackord.
Fullmakten innebär även rätt för juristerna att förordna annan i sitt ställe.
Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för särskilt fall.
Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.

Ärendebeskrivning
Ledning och samordning av kommunens juridiska verksamhet handhas av
kommunstyrelsen, som till sitt förfogande har chefsjuristen på kommunledningskontoret och stadsjuristerna på konsult och uppdrag. Med anledning av
nyanställning av jurister behöver ny rättegångsfullmakt utfärdas.
Kommunens nämnder och bolag har egen processbehörighet. Vill nämnder och bolag
använda sig av juristerna som ombud behöver varje nämnd och bolag fatta beslut om
rättegångsfullmakt. Fullmakten ger behörighet för juristerna att företräda kommunen
genom nämnden i domstolar och hos andra myndigheter. Befogenheten att agera i det
enskilda ärendet bestäms av förvaltningschef.
______
Beslutet skickas till:
Berörda jurister
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SOCN/2016:7

§ 104
Månadsrapportering januari - september för
socialnämnden 2016
Beslut
Nämnden godkänner månadsrapporteringen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Nishtiman Hassan rapporterar om det ekonomiska utfallet januari –
september 2016.

______
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SOCN/2016:70

§ 105
Socialnämndens preliminära verksamhetsplan och
budget 2017
Nämnden godkänner preliminär verksamhetsplan och budget för 2017, daterad den 13
oktober 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen med begäran om att
nämndens ekonomiska ram utökas med 6,2 miljoner kronor jämfört med årsplan 2017
enligt kommunfullmäktiges beslut i juni 2016.

Reservation
Annika Goblirsch (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation
(bilaga A).
Karolin Fridell (L) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Deltar ej i beslutet
Siv Aksila (MP) och Fredrik Elf (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens preliminära verksamhetsplan för 2017 är utformad enligt anvisningar
från kommunledningskontoret. Nämnden ska senast den 13 oktober 2016 fastställa en
preliminär verksamhetsplan och budget för 2017 och överlämna denna till
kommunstyrelsen. I den preliminära verksamhetsplanen ska nämnder och bolag visa
hur de avser stödja de strategiska förbättringar som fullmäktige vill uppnå samt hur de
säkrar utveckling och drift av den löpande verksamheten. Utgångspunkten för detta är
Eskilstunas vision om framtiden, strategisk inriktning 2016-2019 och Årsplan 2017.
Den preliminära verksamhetsplanen utgår också från nämndens kärnverksamheter och
långsiktiga strategiska utvecklingsarbeten kring individ- och familjeomsorgen samt
från de analyser som gjorts i samband med delårsrapport 2. Nämnden beslutade i april
2016 om behov och prioriteringar inför 2017 och även dessa utgör ett underlag för
förslaget till preliminär verksamhetsplan och budget.
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 ungdomar. En ökande befolkning
tillsammans med bostadsbrist, arbetslöshet samt familjer med komplexa behov och
utanförskap har lett till att allt fler söker stöd och hjälp hos socialnämnden.
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Nämnden ser ett antal utmaningar inför sitt arbete 2017 där speciellt fokus är att
utveckla hemmaplansvården samt att hämta hem kostsamma placeringar med
bibehållen eller ökad kvalitet. Med tanke på det ökande antalet barn- och
ungdomsärenden har nämnden ett mål att utöka samverkan med barn- och
utbildningsnämnden för att kunna förbättra måendet för barn och unga i kommunen.
Nämnden behöver hitta boendelösningar och även lokallösningar. Nya lokallösningar
förväntas kunna minska arbetsbelastningen genom effektivisering av arbetet med
administrativa uppgifter. Nämnden uppvisar under 2016 höga nivåer för
sjukfrånvaro vilka, tillsammans med ett stärkt arbetsmiljöarbete, behöver sänkas under
2017. En utmaning är också att attrahera och engagera personal och ett sätt för
nämnden att arbeta med detta är genom kompetensutveckling.
Utöver de identifierade utmaningarna för 2017 kommer nämnden också att behöva
anpassa verksamheten till en samordning med Torshälla stads nämnd utifrån förslag
som ska beslutas. Inom processen vård och sociala tjänster lägger nämnden även
specifikt fokus på att utveckla arbetet med skolgång och förebyggande arbete samt
arbete med våld i nära relation och för barn och unga samt vuxna med behov av
komplexa insatser. Nämndens arbete inom området för ensamkommande barn har
under 2016 till stor del präglats av arbete med konsekvenserna av det stora
mottagandet under slutet av 2015. Arbete pågår löpande för att hitta tillbaka till ett
mer strukturerat arbetssätt och flera insatser planeras för 2017. Anpassning till
ytterligare förändringar i regelverket inom området kommer också att bli nödvändiga
under kommande år. I den preliminära verksamhetsplanen för 2017 har
socialnämnden formulerat 17 åtaganden varav nio inom Hållbar utveckling och åtta
inom Effektiv organisation.
Ekonomi
En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där
intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och
långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en
stabil ekonomi.
Den ekonomiska ram som kommunfullmäktige angett för socialnämnden i årsplanen
bör vara tillräcklig för att genomföra samtliga åtaganden. Till de av
kommunfullmäktige beslutade åtagandena ska läggas det som nämnden har att utföra
till följd av behovsutveckling och gällande lagar. Verksamheten är till största delen
lagbunden vilket reducerar nämndens rådighet över det som påverkar de kostnader
som uppstår för att upprätthålla kraven på rättssäkerhet och att tillgodose de behov
som finns hos kommuninvånarna.
Det som dock inte kommer att rymmas inom den befintliga ramen för 2017 är
uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. När ett ensamkommande barn
beviljas uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses till
barnet. Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas som ska agera för att få
till stånd ett förordnande om särskild vårdnadshavare. En stor grupp av
ensamkommande barn har behov av dessa utredningar varför nämnden behöver en
resursförstärkning under 2017.
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För att klara uppdraget framställer nämnden till kommunfullmäktige om en
ramförstärkning för att bedriva insatserna med 6,2 miljoner kronor.

Yrkanden
Göran Gredfors (M), Nina Tuncer (S), Clarence Palm (S), Robin Tannarp (M),
Ulla Grip (M), Tibor Sjöberg (M) samt Ann-Carina Carlsson (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Camilla Berard Granström (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Annika Goblirsch (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag
till preliminär verksamhetsplan 2017.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
-

Bifall till förvaltningens förslag
Avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutet
enligt förvaltningens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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SOCN/2016:2

§ 106
Delegationsrapporter till socialnämnden i oktober
2016
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter, daterade den 3 oktober 2016,
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, listutdrag från systemet VIVA
- Delegationsrapport – individärenden, beslut fattade av biståndsutskott under
september 2016.
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
______
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SOCN/2016:12

§ 107
Frågor till socialnämnden i oktober 2016
Beslut
Svar på frågor från Sverigedemokraterna (SD) läggs till handlingarna efter att
nämnden tagit del av dem.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med frågor till nämnden angående barnäktenskap.
Förvaltningen har besvarat frågorna i skrivelse den 27 september 2016:
1. Har man regelbunden utbildning för personal angående hedersrelaterad
problematik, tvångsäktenskap och barnäktenskap?
a. I vilken skala och hur är fördelningen?
Personalen som är anställd inom Socialförvaltningens områden ensamkommande barn
och ungdomar erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling inom olika områden. I
november och december 2016 genomförs en stor utbildningsinsats för att erbjuda 100
medarbetare grundutbildning i BBIC (Barns behov i centrum), där dessa ämnen
berörs. Vidare har Socialstyrelsen arbetat fram ett material (frågor och svar) för att just
stötta personal som arbetar med ensamkommande barn och där frågor kring
barnäktenskap besvaras.
Tillkommer gör även kontinuerlig omvärldsbevakning som samtliga medarbetare får ta
del av.
2. Har man utbildat personal i kring hur man talar och arbetar med just
barnäktenskap med varandra och brukare?
I det dagliga arbetet för samtliga medarbetare inom Socialförvaltningens område
ensamkommande barn och ungdomar är samtal av olika slag en central del. Innehållet
i samtalen är beroende av det enskilda barnets förutsättningar och behov (baserat på
dess vårdplan och genomförandeplan). Socialförvaltningens arbete utgår från MI
(motiverande samtal/intervju) som metod och genom det systemiska förhållningssätt
som samtliga medarbetare förväntas ha, samtalar man om allt som sker i det enskilda
barnets liv.
Utöver detta erbjuds samtliga barn och ungdomar samhällsinformation där dessa
frågor berörs och diskuteras.
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3. Vad har socialtjänsten i Eskilstuna för stöd och process i sitt arbete med
frågor som berör barnäktenskap?
Socialförvaltningens område ensamkommande barn och ungdomar utgår från
Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller frågor som berör barnäktenskap.
Grundläggande är att socialtjänsten har samma ansvar för alla ensamkommande barn,
oavsett om de är gifta eller inte. Därmed följs samma processkarta som i alla andra
ensamkommande barn-ärenden.
Utöver detta finns ett förvaltningsövergripande stöd i form av juridisk sakkunnig, som
stöttar i enskilda ärenden samt i processen.
4. Vilka rutiner har man kring barn av ensamkommande barn i barnäktenskap?
Om ett ensamkommande barn själv är förälder följs samma rutiner som när ett
ensamkommande barn inte är förälder.
5. Vilka utredningar görs när ett barn uppger att det är gift?
Samma typ av utredning görs vare sig ett ensamkommande barn är gift eller inte.
a. Hur gamla är de barnen som uppger giftermål?
I de fall som ensamkommande barn uppgett att de är gifta när de anvistats till
Eskilstuna kommun har de varit ca 17 år.
6. Hur många barnäktenskap har man hittills uppmärksammat inom
Eskilstuna kommun?
Det förs ingen statistik kring detta i socialförvaltningens dokumentationssystem
VIVA. Vår bedömning är att det handlar om 3-5 ärenden sedan Eskilstuna kommun
påbörjade mottagande av ensamkommande hösten 2007.
a. Vilka bolösningar har/implementerar socialtjänsten?
Barnets bästa är alltid den avgörande faktorn när bedömning görs vilken
placeringsform som är aktuell för den enskilde (familjehem, HVB eller stödboende).
b. Hur försäkrar man sig om att barnet förstår svensk lagstiftning, FNs
barnkonvention och sina rättigheter.
I de utredande samtalen som varje ensamkommande barn har med socialsekreterare
informeras om rättigheter och skyldigheter.
I de fall då barnet bor på HVB eller har öppenvårdsinsats via Resursteamet arbetar
handledaren med så kallad ADL(allmändaglig livsföring)-träning, där dessa frågor
ingår. Samtliga ensamkommande barn i Eskilstuna kommun erbjuds också
samhällsinformation via Resursteamet, som är tematiskt uppbyggd.
c. Eftersom en myndig maka eller make inte kan betraktas som
vårdnadshavare, hur ser rutinerna och ansvar ut runtomkring det gifta barnet.
Det gifta barnet tilldelas en god man via Överförmyndarnämnden, och den gode
mannen agerar juridisk vårdnadshavare, såsom för andra ensamkommande barn.
När det gäller socialtjänstens rutiner och processer är de lika, oavsett om det
ensamkommande barnet är gift eller inte.
______
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