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Plats och tid

Hertig Karls sal, Södertuna Slott, Gnesta. Klockan 09:00 – 11:45.
Ajournering för paus mellan 10:00 – 10:30.
Beslut i sekretessärenden, se separat B-protkoll.

Beslutande

Göran Gredfors, ordförande (M)
Nina Tuncer (S)
Lotta Jonsson (KD)
Peter Sköldin (S) deltar ej under § 73 på grund av jäv
Caroline Holmstedt (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Tibor Sjöberg (M)
Torbjörn Andersson (M) ersätter Robin Tannarp (M)
Ulla Grip (M)
Erica Hallenstam (MP)
Annika Goblirsch (V)
Camilla Granström (SD)
Fredrik Elf (SD)

Ej beslutande
Ersättare

Marie Granlund (S)
Marita Ahlström (S)
Jawad Zanghnaeh (V)
Karolin Fridell (L)
Carina Åkesson (SD)

Utses att justera

Maria Hopstadius

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 23 oktober, Alva Myrdals gata 5
Eskilstuna

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Maria Hopstadius

Paragrafer

§71-§81

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

Socialnämnden 2017-10-12

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna

Underskrift

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

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-12

Övriga närvarande

Justerandes sign

Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Anders Skåål, stadsjurist
Ola Lindgren, sakkunnig offentlig rätt
Carl-Fredrik Movitz, kommunikationsstrateg
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Inledning
Ärendena till nämnden har beretts vid arbetsutskott den 28 september 2017.
Sammanträdet äger rum på Södertuna slott i Gnesta. Vistelsen börjar under onsdagen
11 oktober 2017 då socialnämnden erhåller muntliga föredragningar. Onsdagen inleds
med att Staffan Lundvall, samtalsbehandlare, informerar nämnden om spelmissbruk.
Sofie Tenser, kvinnofridsutvecklare, redogör för hedersbegreppet. Dagen avslutas med
att nämnden informeras om jämställdhetsintegrering med Mathilda Lennmark,
processledare för jämställdhetsintegrering.
Nämndsammanträdet den 12 oktober 2017 inleds med information och
föredragningar i ärendena mellan klockan 09:00 – 11:30. Beslut i ärendena fattas
mellan klockan 11:30 – 11:45.
Föredragning av ärendena i följande ordning: §§ 71, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 77, 78, 73, 74
______
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§ 71
Protokollsjustering
Beslut
Maria Hopstadius (C) utses att justera protokollet.
______
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SOCN/2017:4

§ 72
Sekretessärenden som beslutas av nämnd 2017
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 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt
2 kap. 7 § föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______
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F5 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad

vårdnadshavare enligt 10 § lag om god man för
ensamkommande barn och 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 10 § lag om god man för
ensamkommande barn och 6 kap. 8 a § och 10 kap.
3 § föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F7 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad

vårdnadshavare enligt 10 § lag om god man för
ensamkommande barn och 6 kap. 8 a § och 10 kap.
3 § föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______
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SOCN/2017:67

§ 73
Skadeståndsanspråk mot Socialnämnden Eskilstuna
kommun
Beslut
Socialnämnden avslår skadeståndsanspråket (se separat B-protokoll för
ärendebeskrivning).

Jäv
Peter Sköldin (S) deltar ej under handläggning av ärendet på grund av jäv.
______
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SOCN/2017:99

§ 74
Socialnämndens preliminära verksamhetsplan och
budget för 2018
Beslut
Nämnden godkänner preliminär verksamhetsplan och budget för 2018 och
överlämnar den till kommunstyrelsen med begäran om att nämndens ekonomiska ram
utökas med 1,15 miljoner kronor jämfört med årsplan 2018 enligt
kommunfullmäktiges beslut i juni 2017 samt med begäran om tilläggsanslag på 0,25
miljoner kronor.

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

Deltar ej i beslutet
Lotta Jonsson (KD) och Camilla Berard Granström (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens preliminära verksamhetsplan för 2018 är utformad enligt anvisningar
från kommunledningskontoret. Nämnden ska senast den 12 oktober 2017 fastställa en
preliminär verksamhetsplan och budget för 2018 och överlämna denna till
kommunstyrelsen. I den preliminära verksamhetsplanen ska nämnder 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 samt Årsplan 2018.
Den preliminära verksamhetsplanen har sitt utgångsläge i de analyser som gjorts i
samband med delårsrapport 2. Nämnden beslutade i april 2017 om behov och
prioriteringar inför 2018 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
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samt för arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En ökande befolkning
tillsammans med bristande tillgång på bostäder för nämndens målgrupper, hög
arbetslöshet samt fler familjer med komplexa behov och utanförskap har lett till att allt
fler söker stöd och hjälp. Under 2017 har antalet pågående ärenden inom nämndens
verksamhetsområde ökat både för barn och unga och för vuxna och behovet av stöd
från nämndens verksamheter förväntas även fortsatt vara stort. Nämnden har blivit
tvungen att köpa mycket vård utanför avtal som har medfört kraftigt ökade
vårdkostnader vilket nämnden arbetar på flera nivåer för att komma tillrätta med.
Socialnämnden ser ett antal utmaningar inför sitt arbete 2018 vilka hänsyn tagits till
vid verksamhetsplaneringen för året. Speciellt fokus ligger på att arbeta med de höga
vårdkostnaderna och att utveckla de delar som nämnden själv har möjlighet att
påverka kring de ökande behoven och kostnaderna. Viktigt är att kunna utveckla
hemmaplansvården samt att kunna ta hem kostsamma placeringar med bibehållen eller
ökad kvalitet. Med svårigheterna att hitta bostäder på hemmaplan till nämndens
målgrupper är detta arbete komplicerat och arbete kring boendelösningar är ett fokus
under 2018.
Andra fokusområden är det förebyggande arbetet som behöver utvecklas i utsatta
bostadsområden samt arbetet kring komplexa behov som görs i samverkan med andra
förvaltningar. Inom det inåtriktade arbetet med effektiv organisation satsar nämnden
under 2018 på en utveckling av det systematiserade kvalitetsarbetet likväl som på det
systematiska arbetsmiljöarbetet samt på att uppnå en ekonomi i balans.
Ett nytt ersättningssystem infördes i juli 2017 vilket innebär att kommunerna nu får en
schablonersättning för de ensamkommande barnen. För att anpassa verksamheten till
de nya ersättningarna omställt HVB-boenden till stödboenden under 2017 och 2018.
Utifrån nuläget 2017 genomförs en översyn av organisation och lokaler vilken planeras
leda till en omorganisation i början av 2018 med ett verksamhetsområde för barn och
unga och ett för vuxna och unga vuxna.
I verksamhetsplanen för 2018 har socialnämnden 25 åtaganden varav 16 inom Hållbar
utveckling och nio inom Effektiv organisation. Av dessa åtaganden kommer totalt elva
stycken från kommunens årsplan för 2017. Verksamhetsplanen inkluderar också två
åtaganden inom områdena kvinnofrid och våldsbejakande extremism som bör läggas
in i kommunens kompletterande årsplan för 2018 och gälla samtliga förvaltningar och
bolag.
Ekonomi
Socialnämnden planerar sin verksamhet för 2018 utifrån den ekonomiska ram som
kommunfullmäktige angett för nämnden i årsplanen. Till de åtaganden som
kommunfullmäktige beslutar om läggs 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. För att så långt som möjligt säkra att resurserna används på ett
effektivt sätt så pågår det eller planeras det startas ett antal aktiviteter för att tillgodose
detta. Nämnden prognostiserar nu ett underskott på 60 miljoner kronor för 2017 och
övervägande del av avvikelsen kan hänföras direkt till extern vård. Kostnadsökningen
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beror på ökade volymer för både institutionsplaceringar och externt boendestöd. Med
anledning av detta arbetar nämnden på flera nivåer med att hitta hållbara lösningar
utifrån de förutsättningar som råder.
Det är dock visst arbete som inte kommer att rymmas inom den befintliga ramen för
2018 vilket medför ett behov av en ramförstärkning för socialnämnden. Det handlar
om arbete med spelberoende som kommer att ingå i socialtjänstlagen från och med
2018 samt arbete med kvinnofrid och mot våldsbejakande extremism som
socialnämnden nu har ansvaret för. Nämndens totala framställan om

ramförstärkning för 2018 ligger på 1 150 000 kronor. Utöver detta framställer
socialnämnden om tilläggsanslag för utbildningsinsatser kring hedersrelaterat
våld och förtryck om 250 000 kronor för 2018.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Erica Hallenstam (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till verksamhetsplan och
avslag till förvaltningens förslag till verksamhetsplan.
Annika Goblirsch (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och
avslag till förvaltningens förslag till verksamhetsplan.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
-Bifall till förvaltningens förslag till verksamhetsplan
-Bifall till Miljöpartiets förslag till verksamhetsplan
-Bifall till Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Miljöpartiets och
Vänsterpartiets förslag och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
_____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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SOCN/2017:7

§ 75
Månadsrapportering januari – september för
socialnämnden 2017
Beslut
Nämnden godkänner månadsrapporteringen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Mehmed Hasanbegovic rapporterar om det ekonomiska utfallet
januari – september 2017.

______
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SOCN/2017:110

§ 76
Förslag till sammanträdestider för socialnämnden
och dess arbetsutskott/biståndsutskott år 2018
Beslut
Redovisat preliminärt förslag på sammanträdesdagar för socialnämnden och dess
arbetsutskott/biståndsutskott år 2018 fastställs.

Ärendebeskrivning
Det preliminära förslaget på sammanträdestider för socialnämnden har anpassats till
kommunledningskontorets rekommendationer till tidpunkter då nämnden senast bör
behandla specifika ärenden och tiderna för nämnden att lämna ekonomiska rapporter
till kommunledningskontoret.
Nämndens sammanträden börjar klockan 08:30. Sammanträdeslokal är nämndrummet
i Värjan, plats kan komma att ändras men detta anges i sådana fall på kallelsen. Tid
och datum för socialnämndens sammanträden kan komma att ändras under 2018.
Förslag på sammanträdesdagar för socialnämnden
Torsdag den 18 januari
Torsdag den 22 februari
Torsdag den 22 mars
Torsdag den 19 april
Torsdag den 17 maj
Tisdag den 19 juni
Torsdag den 23 augusti
Tisdag den 18 september
Torsdag den 11 oktober
Torsdag den 15 november
Tisdag den 18 december

kl. 08:30
kl. 08:30
kl. 08:30
kl. 08:30
kl. 08:30
kl. 08:30
kl. 08:30
kl. 08:30
kl. 08:30
kl. 08:30
kl. 08:30

Nämndsammanträdet äger rum i Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan,
Alva Myrdals gata 5.
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Utskottets sammanträden föreslås börja med biståndsärenden kl. 13:00, därefter
arbetsutskottets beredning av ärenden till nämnd.
Sammanträdeslokal är Nämndrummet i Värjan, plats kan komma att ändras men detta
anges i sådana fall på kallelsen.
Förslag på sammanträdesdagar för socialnämndens
arbetsutskott tillika
Arbetsutskott/biståndsutskott ________
AU/BU Torsdag den 4 januari
2017 kl. 13:00
AU/BU Torsdag den 8 februari
2017 kl. 13:00
AU/BU Torsdag den 8 mars
2017 kl. 13:00
AU/BU Torsdag den 5 april
2017 kl. 13:00
AU/BU Fredag den 4 maj
2017 kl. 13:00
AU/BU Torsdag den 5 juni
2017 kl. 13:00
AU/BU
AU/BU
AU/BU
AU/BU
AU/BU

Torsdag den 9 augusti
Onsdag den 5 september
Onsdag den 26 september
Torsdag den 1 november
Tisdag den 4 december

2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00

Kompletterande tider för biståndsutskott
BU
Tisdag den 16 januari
2017 kl. 13:00
BU
Tisdag den 20 februari
2017 kl. 13:00
BU
Måndag den 19 mars
2017 kl. 13:00
BU
Tisdag den 24 april
2017 kl. 13:00
BU
Fredag den 18 maj
2017 kl. 13:00
BU
Torsdag den 21 juni
2017 kl. 13:00
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU

Torsdag den 5 juli
Torsdag den 19 juli
Måndag den 27 augusti
Tisdag den 16 oktober
Måndag den 12 november
Måndag den 26 november
Torsdag den 20 december

2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00
2017 kl. 13:00

_____
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SOCN/2015:11

§ 77
Förtydligande i delegationsordning
Beslut
Socialnämnden godkänner komplettering i nämndens delegationsordning under punkt
2.4.5 enligt nedan.

Ärendebeskrivning
Vid stadigvarande av barn i annat hem än vårdnadshavarens kan detta endast
delegeras till ett utskott i nämnden. I nuvarande delegationsordning har det inte varit
tydligt uttryckt att detta även gäller placering vid Hem för vård eller boende och vid
placering i stödboende. Förvaltningen föreslår därför att delegationsordningen
kompletteras under punkt 2.4.5 med tydliggörande att placering i annat hem än
vårdnadshavaren även gäller placering vid Hem för vård eller boende och vid
placering i stödboende.

_____
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SOCN/2015:198

§ 78
Revidering av delegationsordning 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
Petra Robach
Tina Holm
Kristina Gustafson
Johnny Kransing
Gunilla Boberg
Anneli Stenberg
Lena Erlandsson
Karolina Hansson
Anna Westberg
Helene Puuström

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
teamledare 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 utredningsenh. ensamk. barn/ungdom
tf biträdande. enhetschef utredningsenh. ensamk.
barn/ungdom
Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-12

Mathilde Hinsjö
Elin Svensson

Sida

16(19)

teamledare utredningsenh. ensamk barn/ungdom
teamledare utredningsenh. ensamk barn/ungdom

Ärendebeskrivning
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 december 2016.
Det finns nu behov av att uppdatera de personer som skall ha nämndens
förordnande. Tidigare har utredningsenheten för ensamkommande barn och
ungdomar saknat förordnade tjänstemän. Nya medarbetare har tillkommit på
socialjouren, biträdande enhetschef mottagningen och teamledare på
utredningsenheten barn och familj. Någon medarbetare tas bort från listan då
denna nu har andra arbetsuppgifter
_____
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SOCN/2016:90, SOCN/2017:1, SOCN/2017:111, SOCN/2017:40, SOCN/2017:97

§ 79
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporter och meddelanden till nämnden i oktober 2017 läggs till handlingarna efter
socialnämndens godkännande.

Skriftliga rapporter
- Uppföljning av socialnämndens jämställdhetsintegreringsplan (SOCN/2017:111)
- Meddelande från IVO gällande klagomål (SOCN/2017:97)
- Beslut från IVO gällande tillsyn av avvikelse (SOCN/2017:40)
- Beslut från länsstyrelsen Södermanlands län gällande stadsbidrag för verksamhet med personligt
ombud 2017 i Eskilstuna kommun med särskild inriktning hemlöshet (SOCN/2016:90)

_____
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SOCN/2017:2

§ 80
Delegationsrapporter till socialnämnden i oktober
2017
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter, daterade den 5 oktober 2017, vilka
redovisar beslut i enlighet med socialnämndens delegationsordning till handlingarna:
- Delegationsrapport - ekonomi, punkt 11.7
- 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
september 2017.
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
_____
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§ 81
Frågor till Socialnämnden 2017
Inga frågor har inkommit till socialnämnden i oktober 2017.
______
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