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Socialnämnden

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna
kommun angående socialjour
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. godkänna samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna
kommun angående socialjour, daterat 2017-12-27.
Beskrivning av ärendet

Strängnäs har haft svårigheter att rekrytera personal till verksamheten med social
beredskap (socialjour) samtidigt som det har varit relativt få ärenden/uppgifter
för att kunna sysselsätta en fullt bemannad socialjour. Socialnämnden beslutade
på sitt sammanträde 2016-08-30, SN § 103 att ingå ett samarbetsavtal mellan
Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjouren. Avtalet
gäller under perioden 2017-01-16 - 2018-02-28, uppföljning av avtalet var tredje
månad, därefter skulle parterna senast hösten 2017 enas om nytt avtalsförslag,
vilket nu föreslås.
Samarbetsavtalet syftade till att möjliggöra samarbete mellan parterna i
myndighetsutövningen inom vissa delar av de områden som regleras av
Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt följdförfattningar till dessa.
Samarbetet innebar att Eskilstuna ska kunna utföra uppgifter på uppdrag av
Strängnäs. Kommunernas åtagande förtydligas i förslaget till samarbetsavtal.
Kort kan sägas att Eskilstuna kommun bereder alla ärenden enligt LVU och LVM.
Ordförande i Strängnäs kommun fattar som tidigare beslut enligt
delegationsordningen för Strängnäs kommun. Eskilstuna kommun bereder också
ärenden enligt SoL men föredrar dessa för Strängnäs kommun, som fattar beslut i
frågan i efterhand, dock senast nästkommande förmiddag. Anledningen till den
ordningen är att det för närvarande saknas lagstöd för att en kommun eller en
delegat anställd hos en annan kommun att besluta på annan kommuns vägnar.
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Enhetscheferna i respektive kommun har följt upp samarbetet var tredje månad.
En utvärdering är genomförd av Eskilstuna kommun i november där det framgår
att såväl Strängnäs kommun som Eskilstuna kommun ger uttryck för att de är
nöjda med det upprättande samarbetsavtalet, vilket samstämmer med
enhetschefernas uppfattning. Samtliga tillfrågade uttalar samstämmigt att
avtalets åtaganden har uppfyllts. Det finns en vilja att samverka mellan
kommunerna och eventuella angelägenheter och bekymmer har och kommer
fortsatt att lyftas vid behov. Av samtalen att döma förefaller det dock finnas
behov av fortsatt dialog kring tre nedanstående temana.
Närmare dialog och samverkan: kring övergripande strukturer (processer,
tillvägagångssätt, prioritering, förhållningssätt) såväl som i enskilda ärenden.
Förfarande vid beslut: befogenhet och delegation.
Dokumentation: support och vidareutbildning alternativt att se över
tillvägagångssättet.
Om nämnden beslutar enligt nu föreliggande förslag kommer samarbetet följas
upp på samma sätt som under pågående avtalsperiod.
Socialcheferna i Sörmland som ingår i landstingets länsstyrgrupp har utryckt
önskan om att starta en länsgemensam jour med säte i Eskilstuna. Eskilstuna har
åtagit sig uppdraget att utreda detta och utredning pågår just nu.
I förslaget på nytt samverkansavtal finns en paragraf, § 11 som reglerar
uppsägning eller omförhandling av avtalet, tillika om annat beslut om
länsgemensam jour fattas.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Eskilstuna erhåller medel att förstärka sin socialjour med 2,0 tjänster för
uppdraget . Strängnäs kommun kommer att ersätta Eskilstuna med 85 000
kronor i månaden för perioden 2018-03-01- 2019-02-28.
Övriga kostnader

Strängnäs kommun har avtal om samhällsjour/socialjour med SOS Alarm ,
76801SOS, kostnad 3116.00 kr i månaden. Denna kostnad ansvarar Strängnäs
kommun för även framledes.
Övriga konsekvenser

Medborgarna i Strängnäs kommun använder sig även fortsättningsvis av
telefonnummer 08- 4542219 när man behöver kontakta socialjouren
Strängnäs kommun.
Uppföljning

Uppföljning av samverkansavtalet sker av enhetschef på mottagningsenheten,
IFO Eskilstuna kommun och enhetschef Utredning – Barn- Unga - Vuxna på
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Myndighet och uppdrag i Strängnäs kommun var tredje månad. Eskilstuna
kommun kommer även fortsättningsvis föra statistik över antal ärenden som rör
Strängnäs kommun.
Underlag

Förslag till samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun
angående socialjour, 2017-12-27
Beslutet skickas till

Socialnämnden i Eskilstuna kommun

Inger Grindelid
Socialchef

Annica Westling
Verksamhetschef
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Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna
kommun angående socialjour
§ 1 Parter
Parter i detta avtal är Strängnäs kommun, socialnämnden, org.nr. 212000-0365
och Eskilstuna kommun, socialnämnden, org.nr. 212000-0357 nedan benämnda
Strängnäs respektive Eskilstuna.
§ 2 Avtalets bakgrund och syfte
Strängnäs har haft svårigheter att rekrytera personal till verksamheten med social
beredskap (socialjour) samtidigt som det har varit relativt få ärenden/uppgifter
för att kunna sysselsätta en fullt bemannad socialjour. Avtalet syftar till att
möjliggöra samarbete mellan parterna i myndighetsutövningen inom vissa delar
av de områden som regleras av socialtjänstlagen, SoL, Lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU, Lag om vård av missbrukare i vissa fall,
LVM samt följdförfattningar till dessa. Detta avtal ersätter tidigare avtal som har
gällt under perioden 2017-01-16 - 2018-02-28.
Samarbetet innebär att Eskilstuna ska kunna utföra uppgifter på uppdrag av
Strängnäs i enlighet med vad som preciseras nedan under § 4.
§ 3 Lagstiftning
Enligt 2 kap 5 § socialtjänstlagen får en kommun sluta avtal med annan om att
utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en
kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Även uppgifter som
innefattar myndighetsutövning kan utföras av en kommun åt en annan kommun.
Det saknas dock för närvarande lagstöd för att en kommun eller en delegat
anställd hos en annan kommun beslutar på en kommuns vägnar.
§ 4 Eskilstunas åtagande
Eskilstuna ska från och med den 1 mars 2018, tillhandahålla socialjour och utföra
akut socialt arbete för Strängnäs under tider utanför kontorstid. Definitionen av
kontorstid är 8-17 alla månader utom juni, juli och augusti. Dessa månader är
kontorstid 8-16. Dag före röd dag är kontorstid 8-13.
I Eskilstunas åtagande ingår att:

-

för ärenden som uppstår utanför kontorstid; handlägga akuta
biståndsärenden och annan myndighetsutövning enligt SoL, LVU, LVM
och närliggande författningar, vilket bland annat innebär att göra
skyddsbedömningar, övriga akuta bedömningar, lämna råd och stöd till
enskilda,
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-

verkställa, av Strängnäs kommun fattade beslut där behov av verkställighet
uppstår utanför kontorstid, exempelvis verkställa placeringar LVU, där
handräckning begärts,

-

handlägga barn och ungdomsärenden, ärenden rörande våld i nära relation
samt LVM bedömningar, där behovet uppstår efter kontorstid.

-

vid behov upprätta beslutsunderlag enligt SoL, LVU och LVM till
beslutsfattare i Strängnäs,

-

telefon/distansservice som enskilda och myndigheter kan nå då de behöver
ha kontakt med socialjour rörande Strängnäsbor,

-

ansvara för att personalen har den utbildning och kompetens som krävs för
arbetsuppgifternas utförande och,

-

gemensamt med Strängnäs svara för att genomföra informations- och
samverkanskontakter som behövs för att bedriva akut socialt arbete i
Strängnäs (socialtjänst, sjukvård, polis m.fl.).

§ 5 Strängnäs åtagande
Utöver att utge ersättning enligt § 7 ingår det i Strängnäs åtagande att

-

tillse att Eskilstunas personal får kontaktuppgifter till tjänstgörande
beslutsfattande förtroendevalda och/eller tjänstemän så att de sistnämnda
utifrån beslutsunderlag upprättat av Eskilstuna kan agera i akuta ärenden
och ombesörja att beslut fattas när det gäller omedelbara
omhändertaganden enligt LVU och LVM, att beslut fattas enligt SoL om
att inleda eller inte inleda utredning och om bistånd i akuta ärenden då
detta inte kan avvaktas till nästkommande vardag samt beslut att begära
handräckning av polis i ärenden enligt LVU och LVM,

-

Eskilstunas personal ges i Strängnäs åtkomst till lokal och datasystem med
individpersonakter för inhämtande av underlag för bedömningar och
kunna utföra dokumentation samt för att kunna upprätta beslutsunderlag,

-

informera Eskilstunas personal om Strängnäs organisation, öppettider,
tillgängliga insatser samt rutiner och arbetssätt. Detta i syfte att
Eskilstunas personal ska kunna ge korrekt information vid råd och
stödsamtal. Informationen ska ske regelbundet samt vid förändringar,

-

gemensamt med Eskilstuna svara för att genomföra informations- och
samverkanskontakter som behövs för att bedriva akut socialt arbete i
Strängnäs (socialtjänst, sjukvård, polis m.fl.),
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-

i händelse av kris och/eller katastrof ska Eskilstunas personal ha
telefonnummer till tjänsteman i beredskap i Strängnäs, för att överlämna
ansvar.

Eskilstuna kommun skall i sitt åtagande prioritera utryckning avseende barn och
våld i nära relationer. Vuxna med beroendeproblematik får i första hand erbjudas
stöd och vidare vägledning via telefon.
§ 6 Arbetsgivarförhållandet
Strängnäs och Eskilstuna är överens om att detta avtal inte påverkar
arbetsgivarförhållandet. Eskilstunas tjänstemän har alltjämt Eskilstuna kommun
som arbetsgivare i sin helhet och arbetsledning sker i Eskilstuna, även om
uppdrag utförs åt Strängnäs enligt detta avtal.
§ 7 Ersättning
Strängnäs kommun kommer att ersätta Eskilstuna med 85 000 kronor i månaden
för perioden 2018-03-01- 2019-02-28.
§ 8 Ansvar för skador
Eskilstuna svarar, i enlighet med bestämmelserna i skadeståndslagen (1972:207),
för eventuella skador som uppdragstagande tjänsteman kan orsaka vid utförande
av uppdrag.
§ 9 Arbetsmiljöansvar
Varje kommun har huvudansvaret för arbetsmiljön för hos sig anställda
tjänstemän. För arbete som en tjänsteman som är anställd hos Eskilstuna utför
hos Strängnäs, har Strängnäs kommun dock skyddsansvar för inhyrd arbetskraft
såsom framgår av 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen (1977:1160).
§ 10 Uppföljning
Uppföljning av samverkansavtalet sker av enhetschef på mottagningsenheten,
IFO Eskilstuna kommun och enhetschef Utredning – Barn- Unga - Vuxna på
Myndighet och uppdrag i Strängnäs kommun var tredje månad. Eskilstuna
kommun kommer att föra statistik över antal ärenden som rör Strängnäs
kommun. Bland annat kommer statistik föras avseende tidsåtgång i varje enskilt
ärende samt tid för utryckningar under jour- respektive beredskapstid.
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§ 11 Avtalstid och uppsägning av avtal
Detta avtal gäller från 1 mars 2018 till och med den 28 februari 2019.
Verksamheten skall följas upp enligt § 10. Utifrån utfallet av uppföljningen skall
parterna senast hösten 2018 enas om nytt avtal.
Om en länsgemensam socialjour inrättas under pågående avtalstid och Strängnäs
fattar beslut om att kommunen ska ingå i sådan jour kommer detta avtal att
upphöra. Eskilstuna har i sådant fall inte rätt till ekonomisk ersättning för
kvarvarande avtalstid.
§ 12 Tvistelösning
Om en tvist skulle uppstå ska parterna söka efter en lösning genom förhandlingar
i första hand. I andra hand får tvist avgöras i allmän domstol.
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