Socialnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

1(26)

2017-12-12

Plats och tid

Nämndrummet, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 – 12:10
Ajournering för paus mellan 09:30 – 09:45. Ajournering för
majoritetsmöte mellan 11:50 – 11:53
Beslut i sekretessärenden, se separat B-protokoll.

Beslutande

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

Utses att justera

Nina Tuncer

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 21 december 2017, Alva Myrdals gata 5
Eskilstuna

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Nina Tuncer

Paragrafer

§91-§105

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

Socialnämnden 2017-12-12

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna

Underskrift

...........................................................................................
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Ej tjänstgörande
Ersättare

Övriga närvarande

Justerandes sign

Marie Granlund (S)
Marita Ahlström (S)
Torbjörn Andersson (M)
Jawad Zanghnaeh (V)
Vakant efter Karolin Fridell (L)
Sven-Göran Sigurd (SD)
Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Carl-Fredrik Movitz, kommunikationsstrateg
Kerstin Eriksson, områdeschef
Mattias Anglemark, ekonomichef
Madeleine Sackemark, utvecklare
Ola Lindgren, sakkunnig offentlig rätt
Karolina Hansson, teamledare
Eva Åberg, biträdande enhetschef
Marie Olsson, insatskoordinator
Malin Rombing, enhetschef
Elin Lindh, utvecklare
Johanna Törne, samordnare sommargårdar
Christina Andersen, enhetschef
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Inledning
Ärendena till nämnden har beretts vid arbetsutskott den 30 november 2017.
Nämndsammanträdet den 12 december 2017 inleds med information och
föredragningar i ärendena mellan klockan 08:30 – 11:50. Beslut i ärendena fattas
mellan klockan 11:55 – 12:10.
Föredragning av ärendena i följande ordning: §§ 103, 92, 97, 98, 96, 95, 93, 94, 101, 102,
104, 99, 100
______
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§ 91
Protokollsjustering
Beslut
Nina Tuncer (S) utses att justera protokollet.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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SOCN/2017:4

§ 92
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 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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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 – Avskrivning av utredning om särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § och 10 kap. 3 §
föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F8 – Väcka talan vid tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F9 – Väcka talan vid tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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F10 – Väcka talan vid tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet.
______

F11 – Väcka talan vid tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F12 – Väcka talan vid tingsrätt om överflyttning av vårdnad
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F13 – Väcka talan vid tingsrätt om överflyttning av vårdnad
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F14 – Väcka talan vid tingsrätt om överflyttning av vårdnad
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F15 – Ordförandebeslut angående framställan till tingsrätten
om att utse särskild förordnad vårdnadshavare
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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F16 – Ordförandebeslut angående framställan till tingsrätten
om att utse särskild förordnad vårdnadshavare
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______
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SOCN/2017:103

§ 93
Rapportering om utredning av Lex Sarah-rapport
Ola Lindgren, sakkunnig inom offentlig rätt informerar socialnämnden om ett beslut
som socialnämndens biståndsutskott tog den 30 november 2017.
______
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Justerandes sign
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SOCN/2017:132

§ 94
Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL
Beslut
1.

I det fall det finns synnerliga skäl beslutar socialnämnden om bistånd enligt 4 kap.
2 § SoL (Socialtjänstlagen).

2.

I avvaktan på socialnämndens beslut får områdeschef för ensamkommande barn
och ungdom fatta beslut i brådskande fall enligt ovanstående.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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SOCN/2017:7

§ 95
Månadsrapportering januari – november för
socialnämnden 2017
Beslut
Nämnden godkänner månadsrapporteringen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Mattias Anglemark rapporterar om det ekonomiska utfallet
januari – november 2017.

______
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SOCN/2017:111

§ 96
Plan för jämställdhetsintegrering inom
socialnämndens verksamhetsområde 2018
Beslut
Nämnden godkänner socialförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering inom
socialnämndens verksamhetsområde 2018.

Ärendebeskrivning
Plan för jämställdhetsintegrering inom socialnämndens verksamhetsområde gäller för
2018 och dess delmål ska följas upp en gång under 2018. Planen revideras när en
kommunövergripande handlingsplan är klar, alternativt inför 2019.
Planen består av ett övergripande mål och fem delmål. Det övergripande målet
innebär att jämställdhet ska ha genomslag i samtliga beslutsprocesser. De fyra
delmålen är:






Åtaganden ska vara belysta ur jämställdhetsperspektiv samt bejaka
jämställdhetsberedningens förslag och åtgärder.
Nämndbeslut ska belysas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
All redovisad individbaserad statistik ska vara könsuppdelad.
För att leverera jämställd service ska alla verksamheter för invånare genomföra
och följa upp sina handlingsplaner som tagits fram under 2017.
Nämnden deltar från initiativ från kommunstyrelsen i det gemensamma
utvecklingsarbetet för förbättrad styrning och ledning av
jämställdhetsintegreringsarbetet.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
______
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SOCN/2017:127

§ 97
Socialnämndens internkontrollplan 2018
Beslut
Socialnämnden godkänner internkontrollplanen för 2018

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.
Internkontrollplanen innehåller identifierade risker där bedömningen har gjorts att de
behöver hanteras på något sätt. Hanteringen kan vara genom kontrollåtgärder,
åtgärder för att sänka sannolikheten för att risken inträffar, eller kontrollmoment, att
följa upp att befintliga åtgärder för att hantera risken fungerar. Kontrollåtgärder och
kontrollmoment finns dokumenterade i internkontrollplanen. Förslaget till 2018 års
internkontrollplan omfattar tio kontrollmoment och 14 kontrollåtgärder. Av
kontrollmomenten är fyra beslutade av kommunfullmäktige och gemensamma för alla
nämnder i kommunen. Sex av kontrollmomenten är specifika för nämndens
verksamhet. Kontrollmomenten är fördelade över processområden Vård och sociala
tjänster, Demokrati, Processkvalitet, Medarbetare och Ekonomi.
Tio av de 14 risker som identifierats med behov av kontrollåtgärder hanteras genom
åtaganden i socialnämndens verksamhetsplan.
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.
_____
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SOCN/2017:99

§ 98
Socialnämndens verksamhetsplan och
budget för 2018
Beslut
Nämnden godkänner verksamhetsplan och budget för 2018 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Reservation
Erica Hallenstam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och
lämnar skriftlig reservation (bilaga 1).
Annika Goblirsch (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och
lämnar skriftlig reservation (bilaga 2).
Camilla Berard Granström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar muntlig reservation.
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och
lämnar muntlig reservation.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens verksamhetsplan för 2018 är utformad enligt anvisningar från
kommunledningskontoret. Nämnden ska senast den 18 december 2017 fastställa en
verksamhetsplan och budget för 2018 och överlämna denna till kommunstyrelsen. I
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. Verksamhetsplanen har sitt
utgångsläge i de analyser som gjorts i samband med delårsrapport 2 samt i de behov
och prioriteringar som nämnden beslutade om i april 2017.
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. En ökande befolkning
tillsammans med bristande tillgång på bostäder för nämndens målgrupper, hög
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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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.
Socialnämnden ser, utifrån nuläge och omvärld, ett antal utmaningar inför sitt arbete
2018 vilka hänsyn tagits till vid verksamhetsplaneringen för året. Speciellt fokus ligger
på att sänka 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 de rådande svårigheterna att hitta bostäder på
hemmaplan till nämndens målgrupper är detta arbete svårt varför arbete kring
bostadslösningar 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 baserat på om de är över eller
under 18 år. För att anpassa verksamheten till de nya ersättningarna har tre HVBboenden under 2017 omställts till stödboenden och planen är att omställa fler under
2018. Under 2017 genomförs en översyn av organisation och lokaler inom nämndens
verksamhetsområde utifrån nuläget. Översynen 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 13 inom Hållbar
utveckling och tolv inom Effektiv organisation. Av dessa åtaganden kommer totalt 13
stycken från kommunens årsplan för 2017.
Ekonomi
Nämnden har fått förstärkning med 35 miljoner kronor för obalanser i verksamheten.
Obalanserna i verksamheten består i huvudsak av kostnaderna för den externa vården.
Prognosen för 2017 visar ett underskott på 60 miljoner kronor. Ett starkt fokus ligger
på att ha en ekonomi i balans 2018. För att klara det måste de externa
vårdkostnaderna minska med 25 miljoner kronor.
Förvaltningsledningen har tillsammans med förvaltningens chefer tagit fram åtgärder
för att ha en budget i balans för 2018. De åtgärder som kommer att genomföras är att
centralisera beslut kring placering, ge verksamhetscheferna ökade möjligheter att styra
sina kärnverksamheter, ta fram olika nivåer för vårdalternativ och vad de får kosta
samt intensifiera arbetet med att växla externa placeringar till vård i egen regi
Utöver obalanserna i verksamheten gällande vårdkostnader krävs det effektiviseringar
och prioriteringar eller rena nedskärningar motsvarande 14 miljoner kronor.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till verksamhetsplan.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan.
Erica Hallenstam (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till verksamhetsplan.
Annika Goblirsch (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan.
Camilla Berard Granström (SD) och Carina Åkesson (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan och avslag till förvaltningens förslag
till verksamhetsplan.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut:
-Bifall till förvaltningens förslag till verksamhetsplan
-Bifall till Kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan
-Bifall till Miljöpartiets förslag till verksamhetsplan
-Bifall till Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan
-Bifall till Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan

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

______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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SOCN/2017:64

§ 99
Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap. 36 §
Kommunallagen - beslut att socialnämndens
sammanträde i november 2017 ändrar
sammanträdesdatum
Beslut
Ordförandebeslutet daterat den 2 november 2017 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M) fattade den 2 november 2017 ett
ordförandebeslut om att socialnämndens sammanträde den 16 november 2017 ändrar
sammanträdesdatum till den 21 november 2017 på grund av förhinder. Beslutet fattas
med stöd av 6 kap. 36 § kommunallagen samt § 11 i det gemensamma reglementet för
Eskilstuna kommuns nämnder.
_____
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SOCN/2017:64

§ 100
Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap. 36 §
Kommunallagen - beslut att socialnämndens
biståndsutskott 14 november 2017 ändrar
sammanträdesdatum
Beslut
Ordförandebeslutet daterat den 2 november 2017 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M) fattade den 2 november 2017 ett
ordförandebeslut om att ändra biståndsutskottets sammanträdesdatum den 14
november 2017 till den 13 november 2017 på grund av förhinder. Beslutet fattas med
stöd av 6 kap. 36 § kommunallagen samt § 11 i det gemensamma reglementet för
Eskilstuna kommuns nämnder.

_____
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SOCN/2017:130

§ 101
Reviderade antagningskriterier och fastställande av
syfte och mål för sommargårdsverksamheten i
Eskilstuna kommun samt med förslag på namnbyte
Beslut
- Nämnden godkänner namnbytet av verksamheten från Sommargårdsverksamhet
till Kolloverksamhet.
- Nämnden godkänner revidering av verksamhetens uppdrag, målsättning, målgrupp,
antagningskriterier och bedömning av ansökan.

Sammanfattning
Barnets behov står i centrum genom möjligheten att erbjudas insats i form av plats
på kollo. Insatsen är behovsprövad och möjliggör utrymme för stärkandet av
barnets individuella resurser i samspel med andra barn genom lek och glädje.
Eskilstuna kommun är unik i det avseende att kommunen ger barn mellan 7 – 13 år
möjligheten att åka på kollo kostnadsfritt och att kommunen i dagsläget kan
erbjuda 262 kolloplatser. Vad vi vet idag finns det ingen annan kommun som
erbjuder kolloplats kostnadsfritt.
Sommargårdsverksamheten var under sommaren 2017 förlagd på Åshorns
sommargård i Trosa och på KFUM:s friluftsgård i Solvik. Sommargården Åshorn
innefattar heldygnsomsorg och har under sommaren mottagit barn under
sammanlagt tre perioder på vardera 14 dagar. Solvik är en dagkoloni som innefattar
fyra perioder på vardera tio dagar, en period är två veckor förlagt måndag till
fredag. Dagkollo bedrivs av KFUM. Totalt vistades 262 barn på någon av
Eskilstuna kommuns sommargårdar under sommaren 2017.
Sommargården Sågarsvedet beläget utanför Ärla är ännu ej uppbyggt och
kolloverksamhet har ej kunnat bedrivas under sommaren 2017. Uppbyggnationen
förväntas preliminärt stå klart under sommaren 2018. Ingen kolloverksamhet
planerar att bedrivas på Sågarsvedet under sommaren 2018 med grund i enbart
preliminära datum samt att lokalerna behöver inredas för att kunna bedriva
verksamhet. Sågarsvedet kommer att vara vinterbonat vilket möjliggör att
verksamhet kan bedrivas året runt. Detta medför behov av namnbyte på
verksamhet.
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Behov föreligger även av att utveckla verksamhetens mål, målsättning, utöka till
vilka målgrupper verksamheten riktar sig till samt revidera antagningskriterier och
hur bedömning av ansökan genomförs. Detta med syfte att tydliggöra vilka
verksamheten riktar sig till och att kunna möta fler målgruppers behov.
Nedan presenteras rubrikerna; Namnbyte, Uppdrag, Målsättning, Målgrupp,
Antagningskriterier och Bedömning av ansökan. Var rubrik inleds med beskrivning
av nuvarande situation och anledning till revidering samt förslag till revidering.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om reviderade
antagningskriterier och fastställande av syfte och mål för sommargårdsverksamheten i
Eskilstuna kommun samt med förslag på namnbyte med tillägg att spelmissbruk ska
läggas till som kriterium under sociala förhållanden och hemförhållanden.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till Göran Gredfors tillägg.
Camilla Berard Granström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Göran
Gredfors tillägg.
Robin Tannarp (M) yrkar bifall till Göran Gredfors tillägg.
Annika Goblirsch (V) yrkar bifall till Göran Gredfors tillägg.
Erika Hallenstam (MP) yrkar bifall till Göran Gredfors tillägg.
Carina Åkesson (SD) yrkar bifall till Göran Gredfors tillägg.
Caroline Holmstedt (S) yrkar bifall till Göran Gredfors tillägg.
Nina Tuncer (S) yrkar bifall till Göran Gredfors tillägg.
Peter Sköldin (S) yrkar bifall till Göran Gredfors tillägg.
_____
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SOCN/2017:122

§ 102
Ansökan från Vårdcentralen Smeden om bildande av
en familjecentral
Beslut
Nämnden godkänner Vårdcentralen Smedens ansökan om bildande av en
familjecentral på vårdcentralen Smeden.

Reservation
Annika Goblirsch (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag
om att avslå Vårdcentralens Smedens ansökan om bildande av en familjecentral på
Vårdcentralen Smeden och lämnar skriftlig reservation (bilaga 3).

Ärendebeskrivning
Nämnden ställer sig positiv till att antalet familjecentraler i Eskilstuna utökas.
En fullvärdig familjecentral ska innehålla en öppen förskola, mödravård,
barnhälsovård samt socialtjänst. En familjecentral kräver samverkan mellan
kommun och landsting.
Familjecentralens uppdrag är:










att bidra till en positiv hälsoutveckling genom att yrkesgrupper som arbetar med
barn och familjer samarbetar i stödet till barn och deras föräldrar.
att finnas tillgänglig som mötesplats i närområdet
att förebygga och tidigt upptäcka ohälsa genom tidigt insatta hälsofrämjande
insatser för målgrupper som är i behov av stöd
att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
att erbjuda lättillgängligt föräldrastöd
att vara kunskaps- och informationscentrum
att utveckla god service
att främja integrationen i området

Idag finns det familjecentraler i Skiftinge, Torshälla, City, Stenby och ett arbete
pågår i Fröslunda utan att byggnationen är färdigställd.
Att socialtjänsten och barn och utbildning finns på en familjecentral, möjliggör
närhet till dem boende i området. Inte bara till dem som är listade på
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vårdcentralen utan till boende i hela bostadsområdet. Därmed går det att tidigt i
barnets liv se om familjen behöver någon form av stöd i barnets utveckling.
Att en familjecentral finns i området möjliggör även att familjecentralen som
team (förskollärare, socialtjänst och BVC) kan stödja arbetet på förskolor i
området och därmed också se om barn och deras familjer behöver någon form
av stöd i ett tidigt skede. Fler familjecentraler är positivt ur flera aspekter.
Vårdcentralen Smeden har ansökt om att tillsammans med Eskilstuna kommun,
Barn och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen, starta en
familjecentral på vårdcentralen. Landstinget, Hälsoval, ställer sig positiva till att
mödravården ingår i familjecentralen.
I det presenterade underlaget angående vårdtyngd (rökutsatthet, utländsk
härkomst samt första barn) ligger Smeden på 35%, i jämförelse med Skiftinge
som ligger på 72% och Fröslunda på 83%.
När det gäller hembesök hos nyfödda 0-4v ligger Smeden på 35%, Skiftinge på
100% och Fröslunda 82%.
Gällande anmälningar enligt 14 kap. 1§ SoL 2016, har Smeden 0%, Skiftinge
0,25% och Fröslunda nästan 1%.
När det gäller antalet nyfödda per vårdcentral 2016 ligger Smeden på ca 90,
Skiftinge på ca 110 och Fröslunda på ca 170, alla tre har minskat antal nyfödda
från 2015.
Totalt antal barn per BVC är ca 650 på Smeden, ca 750 i Skiftinge och 1500 i
Fröslunda.
Vårdcentralen är belägen i ett industriområde på Björksgatan. Det finns en
bussförbindelse på Kungsgatan. Det finns mycket få boenden och förskolor i
närområdet. Lokalerna bedöms inte vara ändamålsenliga. Det finns ett fönster
som ska ge dagsljusinsläpp till hela lokalytan. Aktivitetsytan är uppsplittrad på
fler mindre rum och rymmer inte alla funktioner som socialförvaltningen idag
önskar för de nya familjecentralerna, ytan är dessutom ej överblickbar.
Utifrån det underlag vårdcentralen lämnat bedömer socialförvaltningen att
upptagningsområdet inte motsvarar socialtjänstens målgrupp.
I diskussion med Tunafors vårdcentral om en familjecentral i framtiden (ev
2020) säger de att familjecentralen skulle förläggas utanför vårdcentralen, helst i
Skogsängen. De tänker att vårdcentralen ger vård och att familjecentralen
arbetar främjande och förebyggande.
Den sammanlagda bedömningen som socialförvaltningen har gjort utifrån det
underlag som Vårdcentralen Smeden lämnat, är att förslaget avslås.
Om vårdcentralen Smeden förlägger familjecentralen i Årby ställer sig
socialförvaltningen positiv bakom förslaget. Familjecentralen skulle då hamna
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bland boenden som motsvarar socialtjänstens målgrupp. De boende kan lista sig
på vårdcentralen, men familjecentralen når även andra boende i området. Även
boenden öst/sydöst om Årby skulle kunna ingå i familjecentralens
upptagningsområde. Här finns också förskolor som det skulle kunna samarbetas
med.

Yrkanden
Carolina Holmstedt (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag om att avslå
Vårdcentralen Smedens ansökan om bildande av en familjecentral på
vårdcentralen Smeden.
Annika Goblirsch (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att avslå Vårdcentralen
Smedens ansökan om bildande av en familjecentral på vårdcentralen Smeden..
Camilla Berard Granström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag och bifall
till Vårdcentralen Smedens ansökan om bildande av en familjecentral på
vårdcentralen Smeden.
Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag och bifall till
Vårdcentralen Smedens ansökan om bildande av en familjecentral på
vårdcentralen Smeden.
Carina Åkesson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag och bifall till
Vårdcentralen Smedens ansökan om bildande av en familjecentral på
vårdcentralen Smeden.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
-Bifall till förvaltningens förslag om att avslå Vårdcentralen Smedens ansökan om
bildande av en familjecentral på vårdcentralen Smeden..
-Bifall till Vårdcentralen Smedens ansökan om bildande av en familjecentral på
vårdcentralen Smeden.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att
bifalla Vårdcentralen Smedens ansökan om bildande av en familjecentral på
vårdcentralen Smeden.
______
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SOCN/2017:1, SOCN/2017:124, SOCN/2017:126, SOCN/2017:130

§ 103
Rapporter och meddelanden till socialnämnden i
december 2017
Beslut
Rapporter och meddelanden till nämnden i december 2017 läggs till handlingarna efter
socialnämndens godkännande.

Muntliga rapporter
- Rapportering om komplexa behov och vård i egen regi
- Information gällande beslut enligt delegationsordningen av biståndsutskottet från
2017-10-09

Skriftliga rapporter
- Kommunfullmäktigebeslut 2017-10-26. Delårsrapport 2, 2017 Eskilstuna kommun
(KSKF/2017:456) (SOCN/2017:1)
- Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland (SOCN/2017:124)
- Beslut från IVO (inspektionen för vård och omsorg) gällande tillsyn av HVBhemmet Mälarvik (SOCN/2017:1)
- Meddelande från IVO gällande synpunkter/ klagomål mot socialtjänsten i
Eskilstuna kommun (SOCN/2017:126)
- Rapportering från sommargårdsverksamheten 2017 (SOCN/2017:130)
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SOCN/2017:2

§ 104
Delegationsrapporter till socialnämnden i december
2017
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter, daterade den 5 december 2017,
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
november 2017.
Förvaltningschefens beslut 2017-11-13 – Ny organisation område ensamkommande
barn och unga, punkt 12.19
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
_____
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SOCN/2017:9

§ 105
Frågor till Socialnämnden i december 2017
Vänsterpartiet har skickat in frågor som besvaras skriftligt till nämndsammanträdet i
januari 2018.
____
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