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Plats och tid

Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30–15:45
Ajournering för paus mellan 9:00–10:00.
Beslut i sekretessärenden, se separat B-protokoll.

Beslutande

Göran Gredfors, ordförande (M)
Nina Tuncer (S)
Lotta Jonsson (KD) deltar ej i § 2, F3 på grund av jäv
Peter Sköldin (S)
Caroline Holmstedt (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Tibor Sjöberg (M)
Robin Tannarp (M)
Ulla Grip (M)
Karolin Fridell (L) ersätter Erica Hallenstam (MP)
Annika Goblirsch (V)
Camilla Granström (SD)
Fredrik Elf (SD)

Ej tjänstgörnade
Ersättare

Marie Granlund (S)
Robert Åsbacka (S)
Marita Ahlström (S)
Armoom Zahroon (S)
Torbjörn Andersson (M)
forts. sidan 2

Utses att justera

Tibor Sjöberg

Justeringens plats
och tid

Onsdagen den 3 maj, Värjan plan 5, Alva Myrdals
gata 5

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Tibor Sjöberg

Paragrafer

Anslag/Bevis

Organ och
sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialnämnden 2017-04-20
Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Värkan plan 5, Alva Myrdals gata 5

Underskrift

...........................................................................................
Utdragsbestyrkande
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Jawad Zanghnaeh (V)
Carina Åkesson (SD)
Övriga närvarande

Justerandes sign

Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Kristina Mählkvist-Svensson, nämndsekreterare
Edit Asvelius, nämndsekreterare
Max Jonsson, enhetschef familjerätten
Joakim Danielsson, chef Utveckling och innovation
Lena-Marie Adérn, HR-chef
Ola Lindgren, sakkunnig offentlig rätt
Nishtiman Hassan, ekonomichef
NN, extern konsult
Åsa Ghaderi, enhetschef Resursenhet för vuxna
Kerstin Eriksson, områdeschef Individ och familjeomsorg
Kristina Gustafsson, teamledare Utredningsenheten ungdom
Sofie Tenser, kvinnofridsutvecklare
Ewa Spasowski, samordnare mot våldsbejakande extremism
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Inledning
Ärendena till nämnden har beretts vid arbetsutskott den 6 april 2017.
Sammanträdet inleds med information och föredragningar i ärendena enligt utsänd
kallelse/föredragningslista mellan klockan 08:30 – 14.15. Beslut i ärendena fattas
mellan klockan 15:30 – 15:45.
Föredragning av ärendena i följande ordning: §§ 32, 35, 33, 37 punkt 3 och 4, 36, 34,
37-39
______
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§ 31
Protokollsjustering
Beslut
Tibor Sjöberg (M) utses att justera protokollet.
______
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SOCN/2017:4

§ 32
Sekretessärenden som beslutas av nämnd 2017
F1 – Väcka talan vid tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F2 – Väcka talan vid tingsrätt om särskilt förordnad
vårdnadshavare
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F3 – Förhandsprövning beträffande beslut om att öppna
utredning enligt 11 § 1 § SoL för att utreda barns behov av
umgänge med annan närstående än förälder (6 kap. 15 §
FB)
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______

F4 – Nedläggning av faderskapsutredning enligt
2 kap. 7 § föräldrabalken
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
______
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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F5 – Yttrande till Tingsrätten angående överflyttande av
vårdnad enligt 6 kap. 10 § 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.
______
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SOCN/2017:7

§ 33
Socialnämndens delårsrapport 1 jan-mar 2017
Beslut
Delårsrapport 1 för 2017 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 1 för 2017 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 20 april 2017.
Socialnämndens arbete pågår efter årets första tre månader enligt plan. Av
socialnämndens 30 åtaganden för 2017 är ett genomfört, 24 pågående och fem inte
påbörjade efter tre månader.
En ökande befolkning tillsammans med stor bostadsbrist, hög arbetslöshet samt fler
familjer med komplexa behov och utanförskap har lett till att allt fler söker stöd och
hjälp. Antalet anmälningar till socialtjänsten ökar vilket medför att fler utredningar
görs och fler insatser måste sättas in.
Det pågår en omställning inom området för ensamkommande barn för att ställa om
till nya lagar och föreskrifter, den nya stödboendeformen samt ett tydligare fokus på
etablering och sysselsättning i samband med att de ensamkommande barnen blir
vuxna.
Nämnden arbetar mycket med social hållbarhet i lokala arbetsgupper som har bildats
i utsatta bostadsområden. Det förbyggande arbetet löper på och det arbetas med att
öka inskrivningen och närvaron i förskolan samtidigt som fokus är på arbete med
komplexa behov genom samverkan med andra förvaltningar och en gemensam
mottagning.
Nämnden uppvisar under årets första kvartal höga nivåer för sjukfrånvaro vilka,
tillsammans med ett stärkt arbetsmiljöarbete, behöver sänkas.
Nämndens ekonomiska resultat för första kvartalet 2017 uppvisar en negativ
budgetavvikelse på 13,0 miljoner kronor. Denna negativa avvikelse förklaras främst
av högre kostnader för extern vård för barn och unga samt för vuxna i förhållande till
periodens budget. Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med
39,5 miljoner kronor för extern vård under förutsättning att personal och drift har
budget i balans.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_____
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SOCN/2017:33

§ 34
Socialnämndens behov och prioriteringar 2018
Beslut
Behov och prioriteringar 2018 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet
Lotta Jonsson (KD), Annika Goblirsch (V), Camilla Berard Granström (SD), Karolin
Fridell (L) avstår från att delta i beslutet.
Rättelse enligt
26 § FL/M.L.

Deltar ej i beslutet

Särskilt yttrande

Annika Goblirsch (V) lämnar särskilt yttrande i ärendet (bilaga 1).

Ärendebeskrivning
Behov och prioriteringar 2018 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 20 april 2017.
Rapporten beskriver omvärld och demografisk påverkan, nuläge för socialnämnden,
utmaningar och inriktning för 2018 inklusive prioriterade områden per
verksamhetsprocess samt nämndens arbete med social uthållighet och förslag på
effektiviseringsområden.
Prioriteringar inför 2018 inom processen vård och stöd till vuxna är missbruk, arbete
med våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld, arbete kring brukare med
komplexa behov samt bostadsbrist och hemlöshet. Inom processen vård och stöd till
barn och unga är prioriteringarna förebyggande arbete i skolor och förskolor, arbete
med komplexa behov, våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld samt
etablering av ensamkommande barn och utveckling av fält- och förebyggande arbete.
För processkvalitet prioriterar nämnden kvalitetssäkring av vård för hållbara lösningar,
innovationskraft hos medarbetare och test av nya idéer samt teknikutveckling. Inom
medarbetare är det att stärka arbetsmiljöarbetet och sänka sjukfrånvaron samt
kompetensförsörjning för att attrahera och behålla personal som prioriteras.
Processen ekonomi prioriterar ekonomistyrning och uppföljning samt att utveckla
uppföljningsprocessen och utveckla analys av vårdkostnader.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_____
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-04-20

9(13)

SOCN/2017:54

§ 36
Uppdrag till socialförvaltningen att utreda möjlighet
att ingå avtal med ideella organisationer inom ramen
för så kallat ”Idéburet offentligt partnerskap” (IOP)
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med Kvinnojouren MOA och Stadsmissionen
utreda förutsättningarna för att ingå IOP- avtal.

Ärendebeskrivning
IOP kan beskrivas som ett alternativ mitt emellan normerade bidrag
(föreningsbidrag) kommunen kan utge med stöd av kommunalrätten och offentlig
upphandling i enlighet med upphandlingslagstiftningen.
Syftet med ett IOP-avtal bör vara att det ska vara långsiktigt hållbart och stärka
samarbetet mellan offentliga och idéburna sektorn, som innebär att den idéburna
organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt an vad
föreningsbidrag ger utrymme för, men inte bygger på marknadsmekanismer och
kommersiella kontrakt.

Förvaltningens bedömning
Det offentliga har stora utmaningar nu och i framtiden, inte minst inom det sociala
området. För att klara dessa utmaningar behöver sannolikt skattefinansierade
verksamheter utveckla samverkan med idéburna organisationer.
Kommunen har haft ett mångårigt och ett gott samarbete med bland annat
Kvinnojouren MOA och Stadsmissionen. Dessa organisationer har nu visat intresse att
ingå partnerskap enligt IOP. Därför finns det anledning att pröva om ett partnerskap
med dessa organisationer ytterligare kan stärka samverkan och ge organisationerna
större möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Yrkanden
Göran Gredfors (M), Nina Tuncer (S) och Fredrik Elf (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
_____
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SOCN/2017:1

§ 37
Rapporter och meddelanden till
socialnämnden i april 2017
Beslut
Rapporter och meddelanden till nämnden i april 2017 läggs till handlingarna efter
socialnämndens godkännande.

Muntliga rapporter
- Information från kvinnofridsutvecklaren om hedersrelaterat våld
Sofie Tenser, kvinnofridsutvecklare informerar om sitt uppdrag och beskriver hur
hedersrelaterat våld kan komma till uttryck.
- Information från samordnaren om våldsbejakande extremism
Ewa Spasowski, samordnare mot våldsbejakande extremism berättar om sitt
uppdrag, vad våldsbejakande extermism handlar om samt hur kommunen arbetar
med frågan.
- Information om boendestöd
Åsa Ghaderi, enhetschef, informerar om resursenheten för vuxna. Hon redogör för
boendesamordning, målgrupper som bedöms vara i behov av boendestöd och vad
som ingår i boendestödet.
- Information om delegationsbeslut i biståndsärende
Kristina Gustafsson, teamledare, upplyser nämnden om ett delegationsbeslut som
tagits av socialnämndens biståndsutskott.

Skriftliga rapporter
- Kommunfullmäktigebeslut 2017-02-09. Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun
2017 – 2019 (KSKF/2016:625)
- Kommunfullmäktigebeslut 2017-02-09. Idrottspolitisk plan för Eskilstuna
kommunkoncern 2016 – 2021(KSKF/2016:348)
- Kommunfullmäktigebeslut 2017-02-09. Kulturpolitisk plan för Eskilstuna
kommunkoncern 2016 – 2021 (KSKF/2016:347)
- Kommunfullmäktigebeslut 2017-03-23. Motion – Handlingsplan mot hedersförtryck
KSKF/2016:345)
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- Kommunfullmäktigebeslut 2017-03-23. Motion om att införa ett återvändarcenter
(KSKF/2016:351)
- Kommunfullmäktigebeslut 2017-03-23. Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL (KSKF/2016:6)
- Kommunfullmäktigebeslut 2017-03-23. Återrapportering av internkontrollarbetet 2016
(KSKF/2017:56)
- Kommunfullmäktigebeslut 2017-03-23. Begäran om utökad investeringsram för
byggnation av gruppbostäder, fastigheten Hökaren (KSKF/2016:630)
- Beslut för kännedom från IVO (inspektionen för vård och omsorg) 2017-03-21.
Tillsyn om Nytida Ungstöd i Mälardalen AB
_____
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SOCN/2017:2

§ 38
Delegationsrapporter till socialnämnden i april 2017
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter, daterade den 13 april 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
mars 2017.
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
_____
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SOCN/2017:9

§ 39
Frågor till Socialnämnden 2017
Inga frågor har inkommit till socialnämnden i april 2017.
______
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