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Socialnämndens delårsrapport 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens upprättade delårsrapport för 
perioden januari till augusti 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar med att uppnå en budget i balans. För 
perioden januari till augusti visar socialförvaltningen en budgetavvikelse på –11 298 tkr. 
Socialförvaltningens prognos för helår visar på ett underskott med –12 400 tkr. Det är 
främst försörjningsstöd, placeringar och konsultkostnader som förväntas generera 
budgetunderskott. Den negativa budgetavvikelsen uppvägs dock av en fortsatt positiv 
budgetavvikelse för personalkostnader till följd av vakanser, sjukskrivningar och 
heltidsbudgeteringar för personal som valt att arbeta deltid.  

I syfte att få ner kostnader för försörjningsstöd respektive placeringar vidtas åtgärder 
såsom att påbörja ett gemensamt projekt med Viadidakt för att minska gruppen som står 
långt ifrån arbetsmarknaden, arbeta med handlingsplan utifrån djupanalys av KBP (kostnad 
per brukare), korta ner placeringstider, utöka samverkan med regionen kring personer med 
psykisk ohälsa, använda Vårnäs och kommunens öppenvård i större utsträckning samt 
fortsätta att utbilda och implementera Signs of safety. 

Ärendets handlingar 
 Socialnämndens delårsrapport 2022 

 

My Gyllensvaan Tran 
Ekonom 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Akten 



Socialnämnden 

Delårsrapport 
Delår 2022 
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Inledning 
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden den 1 
januari till och med den 31 augusti 2022. Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, 
kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019–
2022 och Övergripande plan med budget 2022–2024 som delårsrapporten ska svara upp gentemot. 

 

I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens och 
de kommunala bolagens verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen och de 
ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder 
om utvecklingen inte följer det som planerats. 

 

Inför arbetet med delårsrapporten 2022 har upplägget setts över utifrån aktuella 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en del förändringar 
när det gäller innehållet jämfört med delårsrapporten 2021. 
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Ansvarsområde och organisation 
Ansvarsområde 
Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och 
behandlingsinsatser enligt Socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM). 

 

Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning 
och tillsyn enligt alkohollagen. 

 

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, familjecentralen, programinsatser för 
brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för våldsutsatta kvinnor och insatser mot familjevåld. 

 

Socialnämnden har också ett hem för vård och boende (HVB), Kollektivet HVB, i egen regi. Utöver det 
driver socialnämnden även stödboende. 

  

Verksamhet via samverkan 

Katrineholms kommun är medlem i Vårdförbundet Sörmland som erbjuder missbruksvård för 
vuxna och familjerådgivning. Kommunen har därmed tillgång till Vårnäs behandlingshem som 
bedriver missbruksvård enligt 12-stegsmetodiken. 

 

Länsjouren Södermanland är en länsgemensam socialjour. Åtta av länets kommuner har avtal med 
Eskilstuna kommun som är huvudman för socialjouren. Verksamheten hanterar akuta ärenden på 
icke-kontorstid. 

 

Barnahus Nyköping drivs via avtalssamverkan, där sju av länets kommuner ingår. Utöver dessa 
kommuner ingår Polismyndigheten, Åklagarkammaren, Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), Barn- 
och ungdomskliniken och kvinnokliniken. Målgruppen är barn och ungdomar 0–18 år, där misstanke 
finns om att de blivit utsatta för brott främst olika former av våldsbrott eller sexualbrott. 

Väsentliga organisationsförändringar 
Inga väsentliga organisationsförändringar har genomförts under delåret 2022. 
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Verksamhetsrapport 
Förvaltningen har arbetat aktivt mot de mål som är antagna och detta börjar ge resultat. I flera av 
verksamheterna har förändrade arbetssätt gett önskvärd måluppfyllelse. En mängd aktiviteter har 
genomförts såsom KPB (kostnad per brukare). Det är ett bra underlag för förvaltningens chefer och 
medarbetare att arbeta vidare med och alla enheter har arbetat fram handlingsplaner. 

 

Barn och unga 

Antalet anmälningar gällande barn och unga är i stort sett lika högt som under förra året. 
Orosanmälningarna handlar till stor del om våld mellan ungdomar, kriminalitet och bruk av droger 
samt psykisk ohälsa hos föräldrarna. 

 

Under våren 2022 ökar antalet placeringar och då främst ungdomar som placeras på SIS (statens 
institutionsstyrelse) utifrån svår problematik. Dock har antalet vårddygn minskat jämfört med 
föregående år. Det har även skett en ökning av antalet barn och ungdomar som placeras i 
konsulentstödda familjehem. En anledning är svårigheten att rekrytera nya familjehem då de barn 
och unga som placeras idag har komplex problematik i kombination med någon NPF-diagnos 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). 

 

Familjeteamet har startat föräldramottagning med råd och stöd utan biståndsbedömning för att 
möta behovet av tidiga insatser. Under året har behovet varit stort av att fler vuxna finns i 
stadsmiljön bland de unga och för att möta upp detta kommer ungdomsteamet att starta en 
fältgrupp. Multiteamet har utökats med en medarbetare och har personal på plats 7 dagar 
varannan vecka respektive 5 dagar varannan vecka, vilket skapar goda förutsättningar för insatser 
på hemmaplan. 

 

Försörjningsstöd 

Under årets första åtta månaderna har utbetalt försörjningsstöd minskat med 5 481 mkr jämfört 
med samma period 2021. 

 

Under första delåret 2021 fick i snitt 512 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket kan jämföras med 427 
hushåll samma period 2022. Således har antalet hushåll som fått utbetalt försörjningsstöd minskat 
med 85 stycken mellan delåren. 

 

Under 2021 hade i snitt 132 Unga vuxna 18–24 år försörjningsstöd. Under 2022 har det skett en 
minskning till 100 ungdomar i snitt. Under 2021 levde 709 barn i snitt på socialbidrag. Motsvarande 
siffra för 2022 är cirka 599 barn. En minskning av antal barn i hushåll med försörjningsstöd har 
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följaktligen skett med 110 barn. 

 

Enheten Ekonomiskt bistånd har kartlagt de hushåll som är i behov av insatser men där insatser 
saknas. De var vid kartläggningstillfället 78 ärenden. Den insats som saknas främst enligt de 
bedömningar som socialsekreterarna har gjort är en aktiv utredning av hälsostatus och 
arbetsförmåga. Socialförvaltningen och Viadidakt kommer gemensamt att ansöka om medel hos 
samordningsförbundet RAR för att skapa utredningsfunktion som kan bedöma arbetsförmåga i 
syfte att fler ska kunna bli självförsörjande genom arbete eller sjuk-/aktivitetsersättning. 

 

Vuxna 

I början av året ökade antalet vuxenplaceringar för att sedan minska under våren. Dock har det 
skett en ökning av placeringar under sommarmånaderna. Problematiken hos klienterna har 
successivt förändrats till att i större utsträckning handla om psykisk ohälsa utan något uttalat 
missbruk. Fler i målgruppen har svårigheter att klara och behålla ett eget boende. För att denna 
målgrupp ska kunna få rätt stöd pågår ett samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen samt ett 
arbete med att hitta samverkansformer med regionen. 

Volymutveckling 

Volymmått 
Utfall jan-aug 

2022 Prognos 2022 
Utfall jan-aug 

2021 Utfall 2021 

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal 
per månad 427 420 512 500 

Ensamkommande barn och unga 18 17 18 16 

Vårddygn i familjehem, ensamkommande 
barn och unga 3 237 4 500 2 980 4 475 

Vårddygn i stödboende/HVB, 
ensamkommande barn och unga 775 1 200 1 925 2 490 

Vårddygn i familjehem, barn och unga exkl. 
ensamkommande 15 300 22 000 14 700 26 450 

Vårddygn på institution, barn och unga exkl. 
ensamkommande 3 350 5 100 4 525 5 850 

Antal utnyttjande vårddygn på institution, 
vuxna 5 610 8 000 3 850 6 400 

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet 
intag 888 1 300 461 841 

Pågående insatser, 
kontaktfamiljer/kontaktpersoner 56 60 69 80 

Spelmissbruksärenden 8 7  6 

Kvinnofridsärenden 72 105 66 68 

Sociala kontrakt 55 50 79 73 

Stadigvarande serveringstillstånd 38 38 35 35 
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Kommentar till volymutveckling 
Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd har minskat med 85 hushåll. Om minskningen fortsätter 
på samma sätt som 2021 är bedömningen att prognosen på 420 hushåll med utbetalt 
försörjningsstöd kommer att uppnås. Anledningen till minskat antal hushåll med utbetalt 
försörjningsstöd beror på att dels färre söker ekonomiskt bistånd, dels fler hushåll går ut i jobb, 
studier eller får annan ersättning exempelvis pension och sjukersättning. Ytterligare en förklaring är 
att arbetet med felaktiga utbetalningar medfört att ett antal hushåll kunnat avslutas. 

 

Antalet vårddygn för ensamkommande på HVB har ökat, då omplaceringar skett från familjehem till 
kommunens egna stödboende Klivet. 

 

Antalet vårddygn på HVB och i familjehem för barn och unga följer prognosen. Dock är fler än 
tidigare placerade på SIS och i konsulentstödda familjehem, vilket gör att kostnader är högre än 
budgeterat. 

 

Antalet vårddygn på HVB för vuxna har ökat under årets åtta första månader för 2022. En förklaring 
är att placeringstiderna är längre för varje klient än vad de var under förra året. Antalet vårddygn för 
samma period förra året var 3 850 mot årets 5 610. Detta kan förklaras med att kommunens egna 
HVB och stödboende inte hade fullbelagt under 2021 på grund av Covid-19. I år har platserna varit 
belagda under hela perioden. 

 

Antalet sociala kontrakt fortsätter att minska jämfört med samma period föregående år. Det rör sig 
om 24 färre kontrakt. Detta kan härledas till att det finns fler lediga lägenheter på marknaden och 
att de privata fastighetsägarna inte kräver enkel borgen i samma utsträckning. 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Samlad bedömning och förväntad utveckling 
Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning 

Den samlade bedömningen är att måluppfyllnaden är god, då utbetalt försörjningsstöd fortsätter att 
minska och att fler går över till egen eller annan försörjning. 

 

Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Socialförvaltningen utökade den så kallade fältande verksamheten som rör sig i miljöer, där unga 
och personer med missbruk vistas. Insatserna har gett resultat genom att färre personer stör 
tryggheten i området runt resecentrum. Den samlade bedömningen är att målet vid årets slut delvis 
kommer att nås då det fortsatta arbetet är av största betydelse för att fortsätta skapa trygghet i 
kommunens offentliga miljöer. 

 

En stark och trygg skola för bättre kunskaper 

Den samlade bedömningen är att måluppfyllnaden är god då SSPF (samverkan skola, socialtjänst, 
polis och fritid) har kommit igång under våren och förväntas göra att man tidigt kan upptäcka behov 
av stöd hos barn och unga. 

 

Trygg vård och omsorg 

Den samlade bedömningen är att målet vid årets slut delvis kommer att nås, då flera av de uppsatta 
aktiviteterna är uppnådda. Som exempel kan nämnas det fortsatta arbetet med implementering av 
Signs of Safety som pågår på avdelning barn och unga. Multiteamet har utökat tillgängligheten och 
stöttar familjen och nätverket. Förhållningssättet har resulterat i färre nya placeringar. 

 

Ungdomsteamet och Mercur har deltagit vid utformningen av ANDTS-coachföreläsningar (alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel) som en del i pilotprojekt av metoden på Lindengymnasiet. 
Projektet startade under vårterminen och pågår fram till och med årsskiftet. Syftet är att öka 
kunskapen om ANTDS bland unga på en bredare basis för att förebygga risk- och missbruk. 

 

Kostnaderna för placeringar har totalt sett minskat under 2022 men ligger fortfarande på en alltför 
hög nivå i jämförelse med socioekonomiskt lika kommuner. Bedömningen görs därav att målen inte 
helt uppfyllts. 

 

Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv 

Den samlade bedömningen är att målet vid årets slut är god, då socialförvaltningen har deltagit i 
Lyckliga gatornas gatufest som syftar till att ge alla barn och unga i Katrineholms kommun möjlighet 
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att testa på nya aktiviteter samt att socialförvaltningen deltar aktivt i arbetet med "Generation pep!" 

 

Hållbar miljö 

Den samlade bedömningen är att målet vid årets slut är god då de flesta kontor är utrustade med 
rörelsesensorer för belysningen. Vid utbyte av armaturer är det standard med rörelsesensor. 

 

Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation 

Den samlade bedömningen är att målet vid årets slut delvis kommer att nås då några av 
resultatmålen inte kommer att vara helt eller delvis uppfyllda. Socialförvaltningen tar kontinuerligt 
emot socionomstudenter som ett led i att säkra kompetensförsörjningen. Flera studenter har 
anställts efter examen. Vidare har investeringar gjorts för att uppnå ökad digital delaktighet. 
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Ekonomisk ställning 
Driftredovisning 
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Avdelning Utfall per 31/8 
2022 

Utfall per 31/8 
2021 

Budget per 
31/8 2022 

Avvikelse per 
31/8 2022 

Prognos-
avvikelse 

helår 2022 

Ledning inklusive nämnd 
och stab -13 581 -14 674 -14 064 483 0 

Avdelning vuxna -5 998 -6 511 -7 027 1 029 646 

Ekonomiskt biståndsenhet -38 406 -45 062 -34 993 -3 413 -3 884 

Vuxenstödsenhet -9 137 -7 306 -9 807 670 576 

HVB Klivet och Kollektivet -4 355 -4 133 -4 570 215 150 

Avdelning barn och unga -2 120 -1 884 -2 225 105 0 

Barnenhet -9 408 -5 952 -8 845 -563 -741 

Ungdom och 
placeringsenhet -49 688 

 

-54 535 -38 359 -11 330 

 

-12 011 

Förebyggande och 
resursenhet -6 797 

 

-6 335 -8 302 1 506 

 

2 864 

Summa -139 490 -146 389 -128 192 -11 298 -12 400 

 

Kommentar 
För årets åtta första månader uppvisar socialförvaltningen en negativ budgetavvikelse om –11 
298 tkr. Utfallet för delår 2022 är 6 899 tkr bättre än delåret 2021. Nedan förklaras de större 
differenserna mellan delåren. 

  

Differensen på 1 093 tkr mellan delår 2022 och 2021 för ledningen kan främst härledas till erhållna 
bidrag för familjehemsplacering på 633 tkr under januari–augusti (totalt 950 tkr), 263 tkr för nära 
vård och 232 tkr för föräldrastödsprogram. 

  

Antalet hushåll med försörjningsstöd per månad var delår 2021 512 stycken. Att antalet minskade 
till 427 stycken delår 2022 (se tabellen Volymmått) är en förklaring till det bättre utfallet för 
ekonomiskt biståndsenheten delår 2022. 

  

Vuxenstödsenhetens utfall var 1 831 tkr sämre delår 2022 än 2021. Det kan framför allt kopplas till 
dels färre sociala kontrakt och därmed lägre hyresintäkter om 790 tkr, dels ökade 
placeringskostnader relaterade till övriga insatser för vuxna med 2 262 tkr. Utfallet förbättras dock 
av lägre personalkostnader om 870 tkr delår 2022 jämfört delår 2021. 

  

Barnenhetens högre kostnader delår 2022 är relaterat till högre konsultkostnader om 1 631 tkr och 
högre personalkostnader om 1 698 tkr – en följd av färre vakanser under 2022. 
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Den främsta anledningen till förbättrat utfall för Ungdom och placeringsenheten delår 2022 är 
minskade placeringskostnader med 7 420 tkr. Å andra sidan medför detta att momsåtersökningen 
för placeringar är 799 tkr lägre delår 2022 än delår 2021. 

  

Socialförvaltningen lämnar en prognos på –12 400 tkr för helår 2022, vilket är en försämring med 
1 440 tkr jämfört med den senast reviderade prognosen från april. Posterna som reviderats är: 

 ekonomiskt bistånd –2 180 tkr. Ekonomiskt bistånd brukar vara lägre i slutet av året (se 
tabell Försörjningsstöd). Enheten flaggar för att många ärenden kommer att avslutas och att 
inflödet av nya ärenden är lågt. Det ackumulerade utfallet per den sista augusti är 
31 404 tkr. Om månadsnivån ligger kvar på eller understiger augustinivån på 3 438 tkr (se 
tabell Försörjningsstöd) kommer årsprognosen att hamna på cirka –45 000 tkr. 

 placeringskostnader +4 453 tkr. Här ses bland annat en ökning i antal vårddygn i familjehem 
för barn och unga (se tabell Volymmått).  

 personalkostnader –4 193 tkr. Det ackumulerade utfallet på 62 301 tkr under årets åtta 
första månader kan förväntas ge ett helårsutfall på cirka 93 500 tkr såvida inget oförutsett 
sker. 

 administrativa tjänster och konsultkostnader +3 501 tkr. Här har prognosen reviderats upp 
med 2 177 tkr för den förstnämnda kostnaden, eftersom prognosen var satt till 0, och med 
1 324 tkr för konsultkostnader baserat på utfall hittills och förväntat utfall för årets 
resterande månader. 

 intäkter på ledning +141 tkr. Utifrån ackumulerat utfall och resterande intäktsföring av 
familjehemsplaceringsintäkten på 317 tkr har bedömningen gjorts att prognosen för 
intäkterna var för låg. 

 

I tabellen nedan visas budgetavvikelse, helårsdifferens mellan budget och prognos samt 
budgetavvikelseförändring månadsvis. Förändringen av budgetavvikelsen mellan månaderna var 
lägre inledningsvis för att sedan öka vid delårets slut. Ökningen i augusti kan huvudsakligen 
förklaras med högre placeringskostnader i augusti jämfört med juli. 

  

 
  

Socialförvaltningens totala negativa budgetavvikelse på –11 298 tkr för januari–augusti 2022 kan 
främst hänföras till försörjningsstöd, placeringar och konsultkostnader. Den negativa 
budgetavvikelsen uppvägs dock av en fortsatt positiv budgetavvikelse för personalkostnader. För 

Månad
Periodens 
ackumulerade 
budgetavvikelse

Differens 
helår 
budget– 
prognos

Budgetavvikelseförändring från föregående månad

Februari -3 034 -7 500

Mars -5 093 -9 000 -2 059

April -6 747 -10 960 -1 654

Maj -7 335 -10 960 -588

Juni

Juli -8 961 -10 960

Augusti -11 298 -12 400 -2 337
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perioden är den 4 992 tkr och kan härledas till såväl vakanser, sjukskrivningar som 
heltidsbudgeteringar för personal som valt att arbeta deltid. Personalkostnader för delåret uppgår 
till 62 301 tkr. Att beakta är att kostnader för kommunens egna familjehem ingår i dessa 
personalkostnader med 14 391 tkr. Prognos för helår är satt till –93 921 tkr och för året räknas med 
ett budgetöverskott om 7 361 tkr. 

  

I tabellen och diagrammet nedan visas försörjningsstöd månadsvis. Av tabellen framgår att 
månadsgenomsnitt är 3 742 tkr för årets första åtta månader under 2022, vilket kan jämföras med 
4 399 tkr för delår 2021. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att minska men når inte 
uppsatt budgetnivå på 3 515 tkr per månad förrän i augusti. För delåret 2022 är dessa kostnader 
totalt 5 481 tkr lägre än motsvarande period 2021. Prognosen för hela 2022 beräknas till –45 000 tkr, 
vilket ger en total budgetavvikelse på –2 820 tkr. 

 

 
  

 
  

Placeringskostnader har minskat med 5 155 tkr delår 2022 jämfört med samma period föregående 
år. Detta är en följd av färre vårddygn (se tabellen Volymmått). Däremot har kostnader för 
konsulentstödda familjehem för barn och unga ökat från 3 760 tkr delår 2021 till 5 049 tkr delår 
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2022. Även placeringskostnader relaterade till övriga insatser för vuxna har ökat till 2 262 tkr. 
Avvikelsen mot budget för helår prognostiseras till –15 028 tkr. 

  

 
  

 
  

Hittills uppgår kostnader för utredningskonsulter till 2 862 tkr. Kostnaderna för dessa konsulter 
beräknas kosta ytterligare cirka 730 tkr resulterande i en helårsprognos på –3 592 tkr och en negativ 
budgetavvikelse om –3 412. Befintliga konsulter finns inom: 

 

 ekonomiskt bistånd (avtalsavslut: december; denna konsult spelar en viktig roll för att 
antalet utbetalda försörjningsstöd minskat och lär även upp ny personal), 

 barn (avtalsavslut: september), 
 vuxen (avtalsavslut: september), 
 placeringar (en konsult har ett avtalsavslut i oktober, en annan konsult är anlitad tills vidare 

på 16 timmar/månad). 

  

Avseende intäkterna är dessa 1 182 tkr lägre jämfört med samma period förra året. 944 tkr avser en 
återbetalning till Migrationsverket av för mycket utbetald schablonersättning för 2021. Vidare är 
hyresintäkterna 790 tkr lägre i år till följd av färre sociala kontrakt. Bidrag som mottagits under 
delåret är för familjehemsplacering 950 tkr, där 633 tkr intäktsförts under januari–augusti (och 
317 tkr intäktsförs på resterande månader på året), 362 tkr för våld i nära relationer, 263 tkr för nära 
vård och 232 tkr för föräldrastödsprogram. Även 650 tkr har erhållits från kommunstyrelsen för att 
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finansiera en SSPF-samordnare under 2022. Ersättningen från Migrationsverket är högre än 
budgeterat, vilket bland annat kan förklaras av att sex ensamkommande barn anvisats till 
kommunen. Socialförvaltningen prognostiserar att budgeterade intäkter på 20 980 tkr för 2022 
kommer att kunna nås. 

  

Även om socialförvaltningen förväntas erhålla budgeterade intäkter, är det på kostnadssidan som 
budgeten inte är i balans. Socialförvaltningen lämnar en prognos för helår på –205 372 tkr och ett 
budgetunderskott om -12 400 tkr förväntas. I avsnittet Planerade åtgärder finns åtgärder 
uppräknade som syftar till att få ner kostnaderna. 

  

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Huvudprojekt 
Utfall per 31/8 

2022 
Budget helår 

2022 
Kvar av årets 

budget 

Prognos-
avvikelse 

helår 2022 
Färdigställs 

2022 (ja/nej) 

400000 
Verksamhetssystem 0 -1 000 1 000 1 000 Nej 

400001 Digitalisering -41 -450 409 200 Delvis 

400002 Inventarier 0 -100 100 0 Ja 

400003 
Arbetsmiljöinvesteringar -41 -300 259 150 Delvis 

400004 
Kvalitetsledningssystem 0 -250 250 250 Nej 

400005 Möbler Klivet 0 -70 70 0 Ja 

Summa -82 -2 170 2 088 1 600  

 

Kommentar 
Investeringar hittills avser inköp av: 

 utrustning för taligenkänning 
 digital videokonferensutrustning till ett av besöksrummen 
 möbler och inventarier till en lägenhet för skyddat boende. 

 

Eftersom alla investeringar inte kommer att slutföras under 2022 prognostiserar socialförvaltningen 
ett budgetöverskott på 1 600 tkr. 

 

Arbetet med upphandlingen av verksamhetssystem har pausats till följd av beslut om ett 
länsgemensamt upphandlat verksamhetssystem. 

 

Det sker en utvärdering av pågående projekt gällande taligenkänning för att se om tjänsten ska 
breddinföras.  En uppgradering av ljud- och mikrofonsystemet kommer att ske senare under hösten 
i Solrosen (stora mötesrummet på socialförvaltningen). Även inköp av teknisk utrustning kommer att 
genomföras för att underlätta digitala möten samt övergång från IP-telefoni till bärbara 
telefonilösningar i och med kommunens växelbyte. 
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Arbetet med upphandling av IT-stöd för styr- och ledningssystem framskjuts och påverkar således 
investeringen av de två verksamhetsspecifika moduler kopplade mot IT-stöd för styr- och 
ledningssystem. Det rör sig om automatiserade processer för att säkerställa det systematiska 
kvalitetsarbetet och få kvalitetssäkrade rapporter och nyckeltal. 

 

Inte alla investeringar för att möta behovet av en förbättrad arbetsmiljö, som bland annat 
framkommit genom OSA-enkäten, kommer att genomföras i år, då handlingsplanerna inte ännu 
hunnits färdigställas och det behövs tid för att fortlöpande utvärdera och rangordna hur behoven 
ska prioriteras. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnader & personalstyrka 
Personalomsättningen inom enheten ekonomiskt bistånd har under en längre tid varit hög. 
Resultatet från HME-enkäterna (hållbart medarbetarengagemang) och avslutningssamtal visar att 
medarbetare varit missnöjda med styrning, ledning och delaktighet. Handlingsplan med åtgärder är 
påbörjad och har gett och förväntas resultera i färre uppsägningar och en bättre upplevd 
arbetsmiljö. 

 

På avdelningen vuxen har två enhetschefer varit långtidssjukskrivna under delåret. Det har varit ett 
antal vakanta tjänster på bland annat vuxenstödsenheten och i staben samt att vaktmästartjänsten 
är vakanshållen. 

 

De konsulter som varit anlitade mot barn och unga har fasats ut och avslutats under augusti. En 
finns kvar och avtalet avslutas i september. Under sommaren anlitades en konsult på myndighet 
vuxen som kommer att avslutas den 30 september. Den konsult som anlitats på enheten för 
ekonomiskt bistånd kommer att anlitas året ut. 

 

Nyckeltal 
Mätdatum
/-period 

Totalt 
delår 
2022 

Kvinnor 
delår 
2022 

Män 
delår 
2022 

Totalt 
delår 
2021 

Kvinnor 
delår 
2021 

Män 
delår 
2021 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1–31/8 62 301 62 057  

Kostnad övertid inkl. mertid, andel 
av lönekostnader totalt (%) 1/1–31/8 0,3% 0,1%  

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider 1/1–31/7 128,2 103,4 24,8 137,1 111,4 25,7 

Timanställda, andel av totalt antal 
årsarbetare (%) 1/1–31/7 1,3% 1,1% 2,3% 0,9% 0,5% 2,5% 

Månadsanställda, antal 31/8 129 105 24 133 108 25 

Tillsvidareanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/8 100% 100% 100% 95,5% 94,4% 100% 

Visstidsanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/8 0% 0% 0% 4,5% 5,6% 0% 

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 
Utbildning och implementering av Signs of safety (ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och 
nätverksinriktat arbetssätt), som syftar till att använda barnens nätverk istället för externa 
stödinsatser, fortsätter under 2022. 

 

Avdelningen barn och unga har varit på studiebesök i Mölndal för att få inspiration, tips och idéer 
för fortsatt utvecklingsarbete. Bland annat tas det fram ett säkerhetsteam enligt arbetsmetoden 
Signs of Safety. 
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Ett projekt pågår med taligenkänning för att effektivisera dokumentationen för medarbetarna. Elva 
medarbetare deltar i projektet. Projektet kommer att utvärderas att i slutet av oktober. 

 

Vuxenhandläggarna har gått ASI (addiction serverity index) som är en standardiserad 
bedömningsmetod i intervjuform avsedd för missbruk och beroendeverksamhet. De har även fått 
intern utbildning av relationsvåldsteamet i SARA och PATRIARK, som är bedömningsverktyg vid våld i 
nära relation och vid hedersärenden. 

 

Nyckeltal 
Mätdatum
/-period 

Totalt 
delår 
2022 

Kvinnor 
delår 
2022 

Män 
delår 
2022 

Totalt 
delår 
2021 

Kvinnor 
delår 
2021 

Män 
delår 
2021 

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 31/8 95,4% 95,2% 95,8% 95,5% 96,3% 92% 

Månadsanställda med 
heltidsanställning som har valt att 
arbeta deltid, andel (%) 31/8 3,1% 2,9% 4,2% 4,5% 3,7% 8% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid 
(%) 31/8 76,7% 80% 60% 71,7% 77,5% 60% 

Tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran, antal 1/12–31/7 14 9  

Tillsvidareanställda som gått i 
pension, antal 1/12–31/7 2 1  

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 
Sjukfrånvaron totalt sett på förvaltningen har ökat med cirka 2 procentenheter det första halvåret 
2022 jämfört med det första halvåret 2021. Det är framför allt den långvariga sjukfrånvaron som 
ökat mest. Övervägande del är inte arbetsrelaterad men sjukskrivning på grund av 
utmattningssymptom har dock ökat något främst inom myndighet. I de fall som det handlar om 
utmattningssymptom görs handlingsplaner för att underlätta återgång till arbete. Några 
medarbetare att återgått i arbete och flera är på väg tillbaka i arbete. 

 

Nyckeltal 
Mätdatum
/ -period 

Totalt 
delår 
2022 

Kvinnor 
delår 
2022 

Män 
delår 
2022 

Totalt 
delår 
2021 

Kvinnor 
delår 
2021 

Män 
delår 
2021 

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 1/1–31/8 1,7% 1,6%  

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 
12 månaderna (%) 1/9–31/8 44,6% 51,6% 47,1% 46,3% 47,7% 40,6% 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 1/12–30/6 8,1% 8,4% 7% 5,7% 5,9% 5% 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12–30/6 8% 8,3% 6,8% 5,8% 5,9% 5% 

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar 
(%) 1/12–30/6 3,9% 3,6% 4,7% 3,4% 3,2% 4,3% 

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 
dagar (%) 1/12–30/6 1,5% 1,3% 2,2% 0,5% 0,4% 0,8% 

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar 
(%) 1/12–30/6 2,7% 3,4% 0% 1,8% 2,3% 0% 

Rehabärenden pågående, antal 31/8 10 10  
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Åtgärdsplan 
Planerade åtgärder 
Socialförvaltningen har stora budgetavvikelser för placeringskostnader och ekonomiskt bistånd och 
arbetar vidare utifrån nedanstående åtgärder för att uppnå en budget i balans. 

Avvikelse Åtgärd 
Förväntade ekonomiska 
effekter av åtgärden 

Förväntade 
verksamhetseffekter av 
åtgärden 

Placeringskostnader Korta ner placeringstider 

Exempelvis har vuxna en 
snittkostnad per dygn på 2 
500 kr gånger 12 personer. 
Om placeringstiderna 
minskas med en månad 
skulle det innebära en 
kostnadsminskning med 
900 tkr. När det gäller barn 
och unga blir effekten 
större, då dygnskostnaden 
är betydande högre. 
Snittkostnaden per dygn för 
befintliga barn och unga på 
HVB är 5 967 kr. 

Antalet placeringar likaså 
administrationen för dessa 
minskas. Genom att 
förkorta placeringstiderna 
sjunker således 
kostnaderna. 

 

Utöka samverkan med 
regionen kring personer 
med psykisk ohälsa. 

Kostnadsbesparingen i 
belopp är svår att avgöra i 
dagsläget. 

Att planera och samordna 
gemensamma insatser från 
kommun och region torde 
medföra skalfördelar och 
därmed 
kostnadsminskningar för 
båda huvudmännen.  

 

Använda Vårnäs och 
kommunens öppenvård i 
större utsträckning. 

Snittkostnaden per dygn 
sammantaget för befintliga 
vuxna respektive barn och 
unga på HVB är 4 602 kr. 

 För Vårnäs betalas redan 
en grundavgift. Genom 
hemmaplanslösningar 
undviks dyra HVB- 
placeringar.  

 

Utöka med fler 
träningsboenden för dem 
som saknar eget boende 
och som är placerade 

För möjliga 
kostnadsbesparingar se den 
första åtgärden. 

Med denna åtgärd kan tiden 
för flera vuxenplaceringar 
förkortas.  

 

Fortsätta att utbilda och 
implementera Signs of 
safety. 

För möjliga 
kostnadsbesparingar se den 
första åtgärden. 

 Genom att använda 
metoden används barnens 
nätverk och en ordentlig 
säkerhetsplanering görs, 
vilket gör att färre barn 
behöver placeras utanför 
sitt eget hem.  

 

Utöka samverkan med 
skolan för att underlätta 
hemgång efter placering. 

Med snittkostnaden per 
dygn för befintliga barn och 
unga på HVB på 5 967 kr 
skulle det på en månad göra 
179 tkr per barn och 
ungdom. 

 Genom att tillsammans 
med skolan göra en 
ordentlig planering inför 
hemtagning ökar 
sannolikheten att 
hemtagningar från HVB 
lyckas.  
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Arbeta med 
handlingsplanen utifrån 
djupanalys av KBP (kostnad 
per brukare). Se ovan. 

Genom fortsatt 
analysarbete tydliggörs var 
och hur kostnader kan 
sänkas. Detta analysarbete 
främjar möjligheterna för 
övriga åtgärder. 

Ekonomiskt bistånd 

Arbeta med 
handlingsplanen utifrån 
djupanalys av KBP (kostnad 
per brukare). 

Genom denna åtgärd 
främjas kostnadskontroll 
och -planering. 

Exempelvis ska en 
djupanalys göras utifrån 
KPB-resultatet, där 
individärenden ska 
analyseras för att se att 
riktlinjer och rutiner i 
handläggningen följs.  

 

Göra studiebesök i 
Norrköping som lyckats 
sänka försörjningsstödet. 

Kostnadsbesparingen i 
belopp är svår att avgöra i 
dagsläget. 

Det handlar om att ta 
lärdom av andra 
kommuners arbete med 
bland annat hyror, 
handläggning och insatser 
för att få ner kostnaderna 
ytterligare.  

 

Påbörja ett gemensamt 
projekt med Viadidakt för 
att minska gruppen som 
står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

Kostnadsbesparingen i 
belopp är svår att avgöra i 
dagsläget. 

Genom att kartlägga den 
grupp som står längst från 
arbetsmarknaden kan 
insatser och planering 
framåt möjliggöras. Rätt 
insats till rätt person. 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 

Socialförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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Datum 

2022-09-19 
Vår beteckning 

SOCN/2022:76 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Socialförvaltningen 

Soc stab 

Mottagare: 

Socialnämnden 
Vår handläggare 

Sara Gibro 
Handläggare telefon 

0150-570 00 
Handläggare e-post 

Sara.Gibro@katrineholm.se 

Återrapportering av särskilt uppdrag om alternativa 
lösningar för barn med omfattande särskilda behov 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget om 

alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget 2022 – 2024 ”Hälsa och trygghet” 
under kapitel ”Särskilda uppdrag” ges ett särskilt uppdrag till vård- och omsorgsnämnden, 
bildningsnämnden och socialnämnden. Uppdraget syftar till att utreda möjlighet till 
utveckling av alternativa lösningar för barn och ungdomar i behov av samordnade insatser 
samt att undersöka möjligheter att tillgodose behoven genom alternativa lösningar till 
externa placeringar. Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför 
beredningen av övergripande plan med budget 2023 – 2025. 

Ärendets handlingar 
 Kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för uppdraget har en sammanställning över samtliga förebyggande och 
främjande insatser som erbjuds till barn och deras familjer via olika förvaltningar i 
Katrineholms kommun gjorts. Sammanställningen visar på att det i kommunen finns en rad 
välfungerande insatser men som i några fall skulle behöva utökas eller intensifieras för att 
få en bredare effekt.   

Barn med omfattande behov av stöd erbjuds inte sällan flera samtidiga insatser från flera 
förvaltningar inom Katrineholms kommun och även från habiliteringen. Det är därför av 
största vikt att samverkan mellan förvaltningarna samt mellan Katrineholms kommun och 
Region Sörmland fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån barnets behov.   

Idag finns framförallt ett forum för samverkan mellan dessa parter, Vardagsnära Insatser i 
Tidig Samverkan, VITS. VITS är ett professionellt forum för samverkan mellan kommun och 
region. Barn och ungdomar som kan vara i behov av insatser av mer än en profession 
samtidigt ska erbjudas detta tidigt och i en tydlig samverkan mellan aktörerna. I VITS-
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Socialförvaltningen 
Datum 

2022-09-19 

Vår beteckning 

SOCN/2022:76 - 1.2.7 
- Återkoppla till 
förtroendevalda 

 

grupperna kan insatserna kring ett barn eller en ungdom tas upp till en gemensam 
diskussion 

Inom ramen för uppdraget ses ett behov av ett komplement till detta forum där endast 
kommunens representanter i VITS möts, med uppdraget att se vad kommunens 
förvaltningar gemensamt kan lösa. Enligt förslaget ska det nya forumet arbeta med 
gemensamt genomtänkta och tidiga insatser för att minska det totala behovet av insatser. I 
samverkan ska förvaltningarna överväga alla möjligheter att kombinera insatser som 
nämnderna förfogar över.   

Förvaltningarna ska överväga kontinuerligt stöd till barnets vårdnadshavare som en tidig 
insats. Det kan vara insatser med anledning av vårdnadshavarnas egna behov eller stöd till 
vårdnadshavarna i att stötta barnet.  Barnet ska få så tidiga och individuellt anpassade 
insatser som möjligt. 

 

Sara Gibro 
Verksamhetsstrateg 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 



Bildningsförvaltningen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Socialförvaltningen
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Kommunal samverkan 
för barn i behov av 
komplexa insatser 
Ambition i förvaltningarnas samverkan 
Bildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och 
socialförvaltningen ska samverka om flexibla insatser över 
nämndgränserna för barn i behov av komplexa insatser. Om regionens 
resurser behövs ska förvaltningarna ha en gemensam syn på behov av 
insats innan ett ärende presenteras för regionen.  

Gemensamt genomtänkta och tidiga insatser ska minska det totala 
behovet av insatser. I samverkan ska förvaltningarna överväga alla 
möjligheter att kombinera insatser som nämnderna förfogar över.  

Tidiga insatser 
Förvaltningarna ska överväga kontinuerligt stöd till barnets 
vårdnadshavare som en tidig insats. Det kan vara insatser med 
anledning av vårdnadshavarnas egna behov eller stöd till 
vårdnadshavarna i att stötta barnet.  

Barnet ska få så tidiga och individuellt anpassade insatser som möjligt. 

Hemmaplanslösningar prioriterade 
Externa placeringar ska bara användas när det är för barnets bästa. De 
ska vara geografiskt nära vårdnadshavarnas bostad eller i barnets 
nätverk (enligt bland annat artiklarna 9 och 20 i FN:s barnkonvention). 
Syftet är att underlätta kontakten mellan barnet och vårdnadshavarna 
(i enlighet med barnkonventionens artikel 10).  

Deltagare 
Förvaltningarnas representanter är tjänstepersoner (samma som i 
VITS) och berörd enhetschef respektive rektor. De ska ha delegation på 
att fatta beslut och vid behov förankra ärenden med sin 
förvaltningschef innan mötena. 
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Oavsett vem som initierar 
När en förvaltning ser behov av att initiera ett ärende kallar den övriga 
förvaltningar för samverkan. 

Först överens inom kommunen  
De två eller tre förvaltningar som behöver samarbeta gör tillsammans 
en bedömning av hur barnets rättigheter ska uppfyllas (enligt bland 
annat artikel 2 i FN:s barnkonvention). Bedömningen ska inkludera de 
åsikter som barnet har förmåga att uttrycka (enligt artikel 12 i 
konventionen). Barn som behöver stöd i att uttrycka sin åsikt ska få det. 
För att kontinuerligt kunna lämna synpunkter ska barnet få 
information, som ska vara anpassad så att barnet kan hantera den. 

Arbetet ska resultera i en vårdplan eller i en samordnad individuell plan 
(SIP). 

Om bedömningen visar att förvaltningarnas möjligheter till insatser 
är tillräckliga hanteras ärendet inom kommunen. Beslut ska ta hänsyn 
till barnets bästa och till barnets rätt att utvecklas (enligt artikel 3 och 6 
i FN:s barnkonvention). Barn och vårdnadshavare ska få information 
om konsekvenser av olika insatser. 

Dokumentation 
Föredragande förvaltning ansvarar för att få samtycke, informera barn 
och vårdnadshavare och dokumentera uppföljning. Den förvaltning 
som ansvarar för en beslutad insats dokumenterar den. 

Sedan möte med Regionen 
Om bedömningen visar att externa insatser behövs, presenterar 
förvaltningarna den gemensamma bedömningen på nästa VITS-möte. 
Sedan följer förvaltningarna ärendet enligt de befintliga rutinerna för 
VITS och andra externa möten.
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§ 66       

Ledamotsinitiativ  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ledamotsinitiativet till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Marianne Körling Ström (L) har lämnat in ett ledamotsinitiativ om handlingsplan för att 
minimera risken för att unga hamnar i ”sugardating” eller en ”sugarmama-relation”.  

Ärendets handlingar 

 Ledamotsinitiativ daterat 2022-08-30 

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Marianne Körling 
Ström (L) och Stefan Blomkvist (S). 

Yrkanden 

Ordförande Johanna Karlsson (S) yrkar att initiativet bordläggs till nästa sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde 
eller behandlas idag. Ordförande finner att nämnden beslutat att bordlägga ärendet. 

 

Beslutet skickas till: 

Socialförvaltningen för beredning 

 



 

Tisdagen den 30 augusti 2022 

Ledamotsinitiativ Socialnämnden, handlingsplan för stöd till 
prostituerade eller individer i riskzonen 
 
Katrineholms kommun behöver en handlingsplan för att  såväl hjälpa människor ur prostitution som 
ett förebyggande arbete mot prostitution. Utöver det behöver fenomenet ”sugardating” få en extra 
belysning. 

Vi vet sedan tidigare att Katrineholms kommun saknar en handlingsplan mot prostitution men att 
initiativ nu har tagist för att få en på plats. Men initiativet saknar udd mot det som kallas 
”Sugardating” och även lagrummet är svårtolkat vilket ökar behovet av en kommunal handlingslan 
som inbegriper beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att skydda unga från att fastna i denna 
form av sexuell exploatering. 

Begreppet sugardejting dök upp på allvar i Sverige 2017 med lansering av sajten 
”richmeetbeautiful”  Intentionen är att äldre män ofta höginkomsttagare på olika sätt betalar för 
intimitet o sex med unga kvinnor ” sugarbabe”. Liknas vid prostitution i lyxförpackning. Betalning är 
resor, middagar, presentkort, shopping, pengar. Kvinnor/ flickor helst unga även minderåriga. Detta 
anses vara inkörsporten till prostitution och är enligt polisen de facto en arena för sexköp. Det har 
ökat under pandemin. Motsvarande finns med Sugarmama och Toyboys.  Och vi innefattar alla 
varianter i detta ledamotsinitiativ. 

Sexhandel är oftast ett utnyttjande av en människa som befinner sig i mycket utsatt situation. Ofta 
handlar det om kvinnor som kommer hit från extremt fattiga länder som säljer sin kropp för att säkra 
sina barns och sin familjs överlevnad. Men begreppen Sugardaddy, Sugarman m fl skljer sig åt då de 
flesta som fastnar i detta träsk är svenska flickor och pojkar som inte är ”offer” för trafficing.  

Vi Liberaler i Katrineholm vill nu se en handlingsplan från kommunens sida som har till mål att 
kartlägga, stödja och genom olika insatser få människor som säljer eller ”byter” till sig sex att komma 
ur den verkligheten. Därför vill Liberalerna att socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med 
nämnden upprätta en handlingsplan med målet att:  

 
- genom förebyggande arbete minimera risken unga att hamna i ”sugardating eller en 

sugarmamarelation” kort sagt att upprätta en handlingsplan för att förhindra att unga hamnar i 
denna situation. 

 
Marianne Körling Ström 
Liberalerna Katrineholm  
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Datum 

2022-09-16 
Vår beteckning 

  -   Socialförvaltningen 
  

Mottagare: 

Socialnämnden 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under augusti månad 
2022 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård. 

Ärendets handlingar 
 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård augusti 2022 

 Statistik försörjningsstöd augusti 2022 

 Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd augusti 2022 



Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Aktualiseringar
Barn 204 157 269 172 204 198 171 255
Vuxna 43 42 61 34 60 53 56 51

Förlängning av utredning
Barn 0 0 0 1 0 0 0 1

Nystartade utredningar
Barn 64 55 44 67 54 63 62 65
Vuxna 11 23 14 11 14 9 15 11

Pågående utredningar
Barn 348 328 323 308 293 277 271 277
Vuxna 44 55 50 40 50 53 60 56

Avslutade utredningar
Barn 70 43 78 59 76 69 54 54
Vuxna 12 16 20 6 8 10 13 3

Familjehemsplacerade <21 år SoL 
Flickor 15 17 14 14 12 13 12 9
Pojkar 28 26 25 21 25 24 25 25

Vårdnadsöverflyttade
Flickor 10 10 9 9 9 7 7 7
Pojkar 10 10 10 9 9 9 7 7

Familjehemsplacerade < 21 år LVU
Flickor 12 13 12 14 14 13 13 15

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2022



Pojkar 10 11 10 11 11 10 10 12

Tillfälliga placeringar
Flickor 3 3 4 4 4 5 2 1
Pojkar 3 3 4 2 1 2 3 5

Barn HVB /SoL < 21 år
Flickor 0 -1 0 0 0 1 0 0
Pojkar 3 4 4 4 1 2 3 3

Barn SIS < 21 år
Flickor 0 0 0 3 0 0 0 1
Pojkar 4 3 4 7 6 3 2 4

Barn HVB /LVU < 21 år
Flickor 1 2 2 2 3 2 3 2
Pojkar 4 5 5 4 6 3 5 4

Barn, Klivet SoL< 21 år
Stödboendet, 10 pl 11 7 7 9 10 9 9 9
HVB-Kollektivet, 6 pl 5 5 5 4 4 2 3 4

Barn, Klivet LVU <21 år
Kollektivet 1 0 0 0 0 0 0 0

Barn, Klivet JOUR <21 år
Kollektivet 0 0 0 0 0 0 0 0

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/Komplementfamiljer/Kontaktpersoner
Flickor 19 21 19 18 19 14 15 15
Pojkar 31 34 36 35 34 31 30 26



Vuxna HVB/SOL
Kvinnor 5 5 6 4 3 3 2 5
Män 12 15 14 11 12 13 7 16

Vuxna LVM/SIS
Kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0
Män 0 1 0 0 0 0 0 0

Vuxna LVM Nystartade 0 1 1 4 3 3 2 1

Vuxna LVM Avslutade 0 0 0 0 0 0 0 0

Vuxna, familjehemsplacering
Kvinnor 1 1 1 0 0 0 0 0
Män 2 1 2 2 2 2 2 2

Familjerätten
Aktualiseringar 48 39 47 35 31 49 32 62

Påg. Utredningar inkl. samarbets  25 32 35 33 35 49 35 47

Påg. samarbetssamtal exl. Tings 11 11 13 13 9

Nystartade utredningar 6 8 9 8 10 20 7 24

Avslutade utredningar 5 8 11 5 7 21 12 18

Skrivna Avtal, vårdnad, boende u 2 0 1 0 0 1 2 1

Dödsboanmälningar 8 3 ? 5 1 3 2



Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Ackumulerade uppgifter 

Totalt antal hushåll försörjningsstöd 650 640 636 617 622 615 618 622

Antal barn som ingår i försörjningsstöd 630 612 629 596 588 584 574 578

Varav 18-24år 109 105 101 97 96 102 100 96

Varav antal med utbet. under månaden 430 412 455 426 434 444 407 407

Män 234 219 239 227 223 230 219 218

Kvinnor 196 193 216 199 211 214 188 189

Varav 18-24år 67 60 68 62 64 67 62 58

Män 33 29 32 29 31 45 31 29

Kvinnor 34 31 36 33 33 22 31 29

Avslutade ärenden 43 48 53 33 45 26 25 56

Varav 18-24år 12 15 10 8 5 6 7 10

Aktualiseringar 107 105 95 89 87 85 70 70

Startade utredningar 35 30 38 33 34 36 26 22

Varav 18-24år 6 11 12 2 9 12 3 3

Utbetalt försörjningsstöd under månaden 3 570 891 3 807 596 4 368 131 3634873,98 3 946 894 3 625 690 3 544 606 3 438 051 29 936 733

Genomsnitt per hushåll 8 304 9 242 9 600 8 533 9 094 8 166 8 709 8 447

Samtliga ärendetyper 660 649 644 717 722 623 720 723
(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)

Statistik försörjningsstöd 2022



2022 

Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd 
 

Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Arbetar deltid ofriv  
otillräcklig inkomst 

10 7 23 16 8 16 7 10     

Varav 18-24 år 0 1 1 0 0 0 0 1     
Arbetar deltid ofriv  
väntar inkomst 

3 0 3 2 8 5 5 2     

Varav 18-24 år 0 0 2 0 0 2 2 2     
Arbetar heltid  
otillräcklig inkomst 

9 12 22 15 16 12 10 11     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 1 1 0     
Arbetar heltid  
väntar inkomst 

7 3 7 3 4 14 3 1     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 6 2 0     
Arbetslös ingen 
ersättning/stöd 

193 218 199 204 234 178 149 218     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Arbetslös  
otillräcklig ersättning/stöd 

120 118 164 132 166 200 127 130     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Arbetslös  
väntar på ersättning/stöd 

2 11 5 6 3 7 3 2     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Arbetshinder, sociala skäl 117 123 127 133 125 129 111 101     
Varav 18-24 år 13 13 19 3 13 32 20 15     
Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

36 38 37 57 43 37 30 31     

Varav 18-24 år 0 0 1 1 0 2 0 3     
Arbetshinder, sociala skäl, 14 15 24 18 25 17 20 11     



insats kan ej erb. 

Orsak             
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Arbetshinder, sociala skäl, 
våld i nära relation 

10 6 12 6 9 2 0 0     

Varav 18-24 år 0 3 2 0 4 0 0 0     
Ensamk ungdomar (18-20 år, 
gymn studerande) 

0 0 0 0 0 0 0 1     

Varav 18-24 år 0 0 0 5 0 0 0 0     
Föräldraledig  
otillr föräldrap 

5 6 6 7 7 8 3 8     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 1 1 1 2     
Föräldraledig  
väntar föräldrap 

0 0 0 0 3 3 3 0     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Ingen etableringsers. (prest. 
Förmåga <25%) 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Otillräcklig 
etableringsersättning 

1 1 3 1 5 3 0 3     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Otillräcklig 
pension/äldreförsöjningsstöd 

50 40 54 42 39 51 27 45     

Saknar barnomsorg 0 0 0 0 0 1 0 0     
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
SFI 61 63 66 63 69 54 25 38     
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Sjuk- eller aktivers  
otillräcklig ers 

18 8 31 18 17 26 11 10     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 2 0 0     

Sjuk- eller aktivers väntar ers 6 6 3 1 8 9 5 8     
Varav 18-24 år 2 0 0 0 2 2 0 0     
Sjukskriven läkarintyg,  
ingen sjukpenning 

78 94 71 75 65 76 53 66     



Varav 18-24 år 8 8 3 0 5 11 5 7     

Orsak             
Sjukskriven läkarintyg  
otillr sjukpenning 

6 11 19 6 7 5 5 6     

Varav 18-24 år 0 2 4 2 0 0 0 0     
Sjukskriven läkarintyg  
väntar sjukpenning 

3 0 5 8 11 14 8 5     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 2 0     
Studerar grundskolenivå 4 5 8 3 3 2 1 6     
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Studerar gymnasienivå 0 6 5 4 1 4 0 3     
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Utan försörjningshinder 0 0 0 0 0 0 0 0     
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Väntar på 
etableringsersättning 

1 5 7 7 5 5 7 6     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
Väntar på 
pension/äldreförsörjningsstöd 

1 2 0 0 2 1 0 0     

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0     
             
Totalt antal beslut 755 798 901 827 883 879 613 722     
Varav 18-24 år 23 27 32 10 25 59 33 30     
             
Antal unika ärenden 392 384 422 407 411 390 307 369     
varav kvinnor 184 187 203 193 203 185 139 176     
varav män 208 196 219 214 208 205 168 193     
Antal unika ärendepersoner 631 630 696 652 674 623 468 589     
varav kvinnor 173 163 181 172 169 159 130 156     
varav män 105 104 116 105 112 96 77 98     
 

Beslut tagna 1-31/1
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Datum 

2022-09-19 
Vår beteckning 

  -   Socialförvaltningen 
  

Mottagare: 

Socialnämnden 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Meddelanden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2022-08-23-2022-09-19. 

Socialstyrelsen 

Information om kommande utlysning av Statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet 
med att ordna stadigvarande boende för våldsutsatta (SOCN 2022:380) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Detaljplan för Hvalsta gård, fastigheten Valsta 31 m.fl., Sköldinge, Katrineholms kommun 
(SOCN 2022:414) 

Närvård i Sörmland 

Överenskommelse om samverkansrutiner Socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri i 
Sörmland (SOCN 2022:475) 
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