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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL 
- första kvartalet 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2017.

2. Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL 
som är äldre än tre månader.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6 f § SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet 
till Inspektionen för Vård och Omsorg.

För första kvartalet 2017 finns ett (1) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.

Emma Fälth 
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt
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Bruno Maras 

Socialnämnden

Yttrande över revisionsrapport - placering av barn och 
unga i HVB hem 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 
och översänder yttrandet vidare till kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC 
granskat om socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att 
styrning och uppföljning av planering av och placeringar i HVB-hem sker enligt 
gällande lagstiftning och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt. Revisorernas utlåtande, 
revisionsrapporten och anvisningar till yttrande har överlämnats till socialnämnden för 
yttrande. 

Ärendets handlingar
Granskning av placeringar barn och unga i HVB-hem
Revisionsrapport, placering av barn och unga i HVB-hem
 
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskat om 
socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att styrning och 
uppföljning av planering av och placeringar i HVB-hem sker enligt gällande 
lagstiftning och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt.

Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att socialnämndens interna kontroll 
är i flera avseenden bristfällig. De rutinbeskrivningar som finns kring planering, 
placering och uppföljning i HVB-hem är under en pågående revidering eftersom de 
upprättades 2008 och 2009. Det saknas en dokumenterad rutin i kommunen för 
upphandling av vårdplatser inom eller utanför ramavtal.

Vidare noterades att nämnden följer den övergripande styrningen i kommunen och har 
tydliga samt antagna mål, inklusive ändamålsenliga arbetsprocesser som syftar till att 
uppnå måluppfyllelse genom dokumenterade indikatorer och prioriterade aktiviteter. 
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Revisorerna ser ett behov av en samlad uppföljning av upphandlade platser för att 
möjliggöra en analys och identifiera riskområden inför, under och efter placering. I 
detta sammanhang betonar revisorerna vikten av att prioritera och upprätta tydliga 
vårdplaner som grund för efterföljanden genomförande plan. 

Revisorerna noterar förvaltningen arbetar med kvalitetshöjande åtgärder på flera 
områden, men dessa åtgärder har vid granskningstillfället ännu inte slutförts. 
Med hänsyn till ovannämnda rekommenderar revisorerna socialnämnden att:
  Säkerställa en struktur för framtagande och revidering av riktlinjer och rutiner, 

med betoning på tydliga krav och arbetsordning vid upphandling av placering 
utanför befintliga ramavtal.

 Säkerställa att väsentlig dokumentation kring den enskilde finns dokumenterad 
och samlad i den enskildes akt.

 Nämnden diskuterar fördelar med att följa utvecklingen för enheterna mer 
aggregerat, genom att exempelvis följa ett antal nyckeltal eller indikatorer 
rörande exempelvis utredningstider, andel sammanbrott vid placering, vilka som 
placeras eller uppföljning av pågående placeringar.

 Tydliggöra den tilltänkta HVB samordnarens roll och ansvar som kan bidra till att 
säkra väsentliga moment i placeringsprocessen. 

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningens samlade bedömning av revisionsrapporten är att samtliga 
utvecklingsområden som har lyfts upp är kända av verksamheten. I samtliga områden 
arbetar förvaltningen redan med kvalitetshöjande åtgärder utifrån en fastställd plan. 

Socialförvaltningen instämmer med revisorerna om att en tydlig struktur för 
framtagande av revidering av riktlinjer och rutiner måste finnas avseende 
arbetsordning vid upphandling av placering utanför befintlig ramavtal. Detta ser 
förvaltningen som en kommunövergripande fråga och en fråga för kommunens 
upphandlingskoordinator, som är specialist inom detta område. 

Socialförvaltningen fogar sig efter det avtal som görs tillgängliga via Vårdförbundet 
Sörmland. Förvaltningen vill dock betona att enligt socialtjänstlagen är det viktigt att 
individens behov styr val av insats och placering. Det går således inte att generalisera 
om vilka målgrupper som ska placeras hos respektive utförare och det är inte heller 
förenligt med gällande lagstiftning att påbörja en utredning av individens behov med 
en förutfattad mening om var individen ska placeras. Detta förhållningssätt bedöms 
vara i direkt strid mot socialtjänstlagen och socialnämndens fastställda mål om att 
”Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån den enskildes behov”. 
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Socialförvaltningen jobbar ständigt med dokumentation kring den enskilde. Det ska 
finnas ordning och reda i individernas akter. I detta arbete fortsätter 
socialförvaltningens kvalitetshöjande åtgärder att utgå ifrån den åtgärdsplan som har 
återrapporterats till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Myndigheten har bedömt att den redan redovisade åtgärdsplanen är ändamålsenlig och 
i tillräcklig omfattning. Förvaltningen finner således ingen anledning att avvika från 
åtgärdsplanen som har förankrats med IVO. 

Socialförvaltningen och socialnämnden diskuterar löpande kring relevanta nyckeltal 
och indikatorer. Förvaltningen rapporterar varje månad utredningstider till 
socialnämndens utskott och samma görs gällande för statistik över ej verkställda 
beslut. På utskottet diskuteras även placeringar och uppföljning av pågående 
placeringar. Nästa steg i förvaltningens planerade utveckling är att systematiskt följa 
upp placeringar, sammanbrott och avslutade utredningar på gruppnivå. 

Socialförvaltningen har påbörjat en omfattande kvalitetshöjande resa i slutet av 2013. 
Förvaltningens resa utgår ifrån en fastställd plan som i allra högsta grad har 
genomsyrat förvaltningens internkontroll och de områden som revisionen har omfattat. 
Internkontrollen sträcker sig över hela den nuvarande mandatperioden. Med detta som 
bakgrund rekommenderar inte förvaltningen att verksamheten ska avvika från sin plan. 
Alla förändringar kan inte verkställas på samma gång eftersom det höjer risknivån till 
att en förändring inte blir en förbättring. För att förändringarna ska vara förbättringar 
ska de implementeras på ett systematiskt vis utifrån en förutbestämd plan och logisk 
ordningsföljd. Socialförvaltningen ser därför att den fastställda planen fortsätter följas i 
den ordning som den är fastställd.

I revisionsrapporten framkommer det i vissa avsnitt att bland annat vårdplaner och 
genomförandeplaner saknas. Förvaltningen vill förtydliga att vårdplaner och 
genomförandeplaner inte har varit en del av det granskade materialet. Ett krav för att 
socialnämndens utskott ska ta beslut i ett enskilt ärende är att en tydlig vårdplan, 
upprättad kostnadsförslag för placeringen samt en framtidsplan är redovisad för 
utskottet. Utskottets uppföljning av placeringarna utgår ifrån den enskilda individens 
vård- och genomförandeplan. Socialnämndens utskott är också den instans som 
beslutar om insatserna och eventuella placeringar. Placeringar inom och utanför 
gällande ramavtal sker inte utifrån socialsekreterarens eget agerande. Detta är tydligt 
reglerad i socialnämndens delegationsordning.    

Lorraine Fröberg
Förvaltningschef
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Ekonomichefen
Akten



















































 
www.katrineholm.se 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Månadsrapport 
Socialförvaltningen 
Mar 2017 
  



    
Socialförvaltningen   

 

2 
 

Innehållsförteckning 
1 Drift ........................................................................................................................................... 3 

1.1 Helårsprognos ................................................................................................................... 3 

1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen ................................................................... 3 

1.3 Integration och mottagande ............................................................................................... 6 

2 Investeringar .............................................................................................................................. 6 

2.1 Helårsprognos ................................................................................................................... 6 

2.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen ................................................................... 6 

3 Resultaträkning .......................................................................................................................... 7 

 

  



    
Socialförvaltningen   

 

3 
 

1 Drift 
1.1 Helårsprognos 
Socialförvaltningens resultat till och med mars månad fortsätter visa på en negativ avvikelse, 
mot fastställd budget. För den gångna perioden är avvikelsen cirka 4,8 miljoner kronor. Orsaken 
till avvikelsen fortsätter vara de LVU placeringar som förvaltningen ansvarar för samtidigt som 
att verksamheten är i fortsatt behov av utredningskonsulter eftersom ärendeinflödet är mycket 
stort. Under året förväntas det även ske omfattande förändringar i ersättningssystemet gällande 
ensamkommande barn och unga. 
Det nya systemet träder i kraft första juli och det är fortfarande osäkert hur förändringarna 
kommer att påverkar förvaltningens resultat. Det råder oklarheter kring fördelning av de nya 
schabloniserade utbetalningarna som kommer att börja gälla från och med första juli och detta är 
något som måste snarast hanteras på en kommunövergripande nivå. 
Trots utmaningarna och den redovisade avvikelsen bedömer förvaltningen att budgeten kommer 
vara i balans i slutet av 2017. 

1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen 
Myndighetsavdelningen 
En medarbetare i ensamkommandegruppen är sjukskriven under hela månaden. Annonser är ute 
där avdelningen söker medarbetare till ensamkommandegruppen, med anledningen av att en 
kollega planerar för sin pension till sommaren och en annons där vi söker en medarbetare som 
verksamhetsledare till ensamkommandegruppen. 
Det är fortfarande många utredningskonsulter som arbetar inom avdelningen, åtta stycken. 
Främsta anledningen är det höga ärendeinflödet och inte på grund av några vakanser. 
Rekrytering av en vuxenutredare, inriktning våld i nära relation, pågår. En vuxen utredare har 
sagt upp sig under den gångna månaden. 
Två nya socialsekreterare har börjat inom enheten ekonomiskt bistånd i mars månad. Annons för 
ytterligare två vikariat är ute. Dessa vikariat är tänkta att täcka för en tjänsteledighet och en 
sjukskrivning. 
Under månaden har avdelningens ensamkommandegrupp inte fått några nya anvisningar av 
ensamkommande barn och unga. En ungdom har dock fått omplacerats till sluten 
institutionsvård under månaden. 
Avdelningen ser att det fortsätter vara ett högt ärendeinflöde av barn- och ungdomsärenden. Det 
är en kraftig ökning av våldsärenden, främst uppfostringsvåld bland utrikesfödda hushåll. En 
arbetstyngdsmätning är gjord med socialsekreterarna som utreder barn- och ungdomsärenden. 
Mätningen visar att socialsekreterarna upplever att de har mycket att göra i respektive ärende 
men socialsekreterarna anser att de har en god arbetsmiljö. 
Under mars månad hanterade avdelningen 953 försörjningsstödsärenden (jämfört med 958 
försörjningsstödsärenden samma månad föregående år). Antal ungdomsärenden har minskat och 
avdelningen har avslutat 72 ärenden (jämfört med 47 ärenden samma månad föregående år). Det 
har registrerats 140 aktualiseringar, varav 53 har resulterat i startade utredningar och av dessa 
avsåg tio ungdomar. Det totala försörjningsstödet har varit 142 000 kronor högre jämfört med 
samma månad föregående år. I jämförelse mellan årets två senast gångna månader så betalas det 
ut mer i försörjningsstöd under mars månad än under februari. 
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Myndighetsavdelningens budget- och skuldrådgivning har haft cirka 25 ärenden i kö. 
Boendecoacher för förvaltningens träningsboenden har fått två nya klienter, vilket innebär att de 
nu arbetar med 35 ärenden. Boendechocher för förvaltningens kategoriboende har haft en inflytt 
i modulboende och tre boende totalt samt fyra boende i kategoriboende. För utredarna avseende 
sociala kontrakt har inflödet minskat. I slutet av mars fanns det 163 pågående ärenden, varav 
105 träningsboenden/sociala kontrakt. 
Tio medarbetare inom avdelningen har deltagit på BBIC-grundutbildning. 
Familjerättshandläggarna har deltagit på en två-dagars Familjerättskonferens i Uppsala. Tre av 
de nya socialsekreterarna har börjat på FoU:s länsgemensamma introduktionsutbildning. På 
enheten barn, unga och familjs gruppträffar har man under månaden börjat en intern 
utbildningssatsning där man utgår från Socialstyrelsens utbildningsmaterial för 
förhandsbedömning av barn och unga samt barnsamtal. En socialsekreterare, med erfarenhet har 
hållit en föreläsning kring vad som är viktigt att tänka på när man har barnsamtal. 
Myndighetsavdelningens administratör, tillsammans med verksamhetsledare, har kartlagt 
samtliga personer som har uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj. De har upptäckt att 
ett antal uppdragsgivare har fått fortsatt betalt för uppdrag som är avslutade. Alla felaktiga 
utbetalningar kommer att återkrävas. 
Familjehemsgruppen har under mars månad startat en e-tjänst för rekrytering av familjehem. 
Detta är en del av det digitaliseringsuppdraget som alla förvaltningar ska jobba med under året. 
En av avdelningens administratörer ska ansvara och fortsätta att utveckla e-tjänsten för att göra 
den så användavänlig som möjligt. 
Familjerättsgruppen, tillsammans med verksamhetsledare, har haft en planeringsdag där de tittat 
över det vardagliga arbetet och därefter utformat rutiner samt sammanställt en presentation av 
sitt arbete. Även Familjehemsgruppen har haft en planeringsdag tillsammans med 
verksamhetsledaren där de sett över sina interna rutiner samt behov av utvecklingsområden. 
Myndighetsavdelningens verksamhetsledare har bokat in ärendegenomgångar med samtliga 
medarbetare och planerat in det för hela 2017. Vissa medarbetare har en tid varannan månad 
medan andra medarbetare har behov av det mer kontinuerligt. 
Enhetschef för barn, unga och familj har varit i kontakt med samtliga HVB och konsulentstödda 
familjehemsföretag som kommunen idag har samarbete med för att förhandla med dessa inför 
det nya kommande ersättningssystemet gällande ensamkommande. Det är en stor utmaning att 
hitta alternativ till de placeringar där utförare inte kan matcha vårddygnskostnaden till de nya 
ersättningsnivåerna. 
Samtliga familjehemssekreterare har medverkat på en nätverksträff i Vingåker för 
familjehemsvård. Två barnhandläggare har deltagit på rikstäckande träff med Skolfam. 
Enhetschef för barn, unga och familj har även sammanställt och förtydligat samtliga 
befattningsbeskrivningar inom enheten. Vilket är ett kravelement att alla verksamheter ska göra, 
i enlighet med socialnämndens kvalitetsledningssystem. 
Avdelningen fortsätter uppdatera sina riktlinjer som berör arbete med barn, unga och vuxna. 
Mottagningsgrupen har haft en planeringsdag där man pratat kring deras organisering, 
aktualiseringskoder, de nya riktlinjerna med mera. Mottagningsgruppen har påbörjat sin 
samverkan med Bildningsförvaltningen och medarbetarna har varit ute på rektorsområden och 
informerat kring anmälan/ansökan samt utredning. 
Inom enheten ekonomiskt bistånd har ledarna dokumenterat de förutsättningar som ska ligga till 
grund för samverkan mellan Mercur, ekonomiskt bistånd och socialsekreterare med inriktning 
vuxenärenden. Med anledning av de planer som finns för om- och tillbyggnad av lokalerna har 
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ett studiebesök genomfört i Linköping. Rutinerna för samverkan mellan socialförvaltningen och 
Viadidakt har färdigställts när det gäller målgrupp, syfte och hur insatsen ska initieras och 
planers för deltagarna i den nya sysselsättningsinsatsen. 
Avdelningen upplever bostadsfrågan som en ständig utmaning, både de som står på kö till 
sociala kontrakt och lever under förhållanden som inte är skäliga samtidigt som de ska delta i 
kompetenshöjande verksamhet och ta sig in i svenska samhället eller återuppbygga sin sociala 
situation efter ett missbruk eller psykisk ohälsa. Kostnaderna för boende på vandrarhem har 
hittills varit cirka 60 000 kronor. Socialsekreterarna inom mottagningsgruppen för ekonomiskt 
bistånd har dagligen diskussioner med personer eller familjer där boendesituationen är ohållbar. 
Hyresskulder har behandlats och beviljats under månaden för att förhindra att människor vräks 
från sina boenden. Under månaden har Hyresbostäder, som tagit över Borghedes hyresbestånd, 
kontrollerat de boendes hyresinbetalningar och detta har resulterat i tio nya personer har 
aktualiserats hos inkassobolag, som i sin tur skickat information till socialförvaltningen. 
Socialförvaltningen är orolig för den situation som fortsätter vara aktuell på Katrineholms 
kommuns bostadsmarknad. 
Enheten sociala boenden har fortsatt ha stora svårigheter att få nya lägenheter till sociala 
kontrakt. Enheten börjar nu även sen en ny trend tidigare ensamkommande barn och ungdomar 
har i vuxen ålder börjat söka socialt kontrakt. 

Öppenvårdsavdelningen 
Avdelningen har påbörjat ett arbete med Katrineholms kommuns värdegrund, RÖTT. Enheterna 
ska arbeta med vad RÖTT (respekt, öppenhet, tillit och tydlighet) innebär för dem och deras 
enhet. Arbetet kommer fortgå under hela året och återrapporteras kontinuerligt på avdelningens 
APT. Öppenvårdens ledning har gjort studiebesök i Flens kommun för att titta på deras 
nystartade stödboende. 
Under månaden har enheterna arbetat med att förtydliga olika riktlinjer. Exempelvis vilka 
insatser som kan ges via service alternativt bistånd. 
På Frida har det inkommit sex nya ärenden och för närvarande är det åtta placeringar på 
skyddade boende eller kvinnojour. 
På Ungdomsenheten har rekryteringen av en ungdomsbehandlare/fältassistent påbörjats. Då det 
inkommit många ansökningar har ansökningstiden förlängts för att hinna med intervjuerna. Fem 
intervjuer är planerade under april. Ungdomsenhetens påbörjade fältarbete har hittills varit 
väldigt lyckat. Ungdomsbehandlarna/fältassistenterna har lyckats etablera kontakt med många 
ungdomar, framförallt på Gruvan. Kontinuerliga besök görs på Gruvan, Triangelgården, 
Perrongen, biblioteket, Mc Donalds och Kollektivet HVB. 
Under mars har Vallmovillan HVB haft en utskrivning och en inskrivning. Kollektivet HVB har 
fem inskrivna ungdomar och på Klivet (stödboende) är det sju inskrivna. Både Klivet och 
Kollektivet har två ungdomar var som är aktuella för inskrivning under april. 
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1.3 Integration och mottagande 
Förvaltningen har inte anvisats några ensamkommande barn och unga under mars månad. 
Socialförvaltningens totala fordran på Migrationsverket per den sista mars är cirka 94,6 miljoner 
kronor. 

Statistik EKB 2017 

             

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

             

Antal 
aktualiseringar 

1 0 0          

Antal pågående 
vårdåtaganden 

156 153 151          

Antal personer 156 153 151          

Antal under 18 år 134 131 126          

Antal avslutade 
vårdåtaganden 

5 3 3          

Antal avslutade 
ärenden under 18 
år 

1 2 1          

 
2 Investeringar 
2.1 Helårsprognos 
Investeringarna prognostiseras följa fastställd plan. 

2.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen 
Inga särskilda åtgärder behöver vidtas. 
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3 Resultaträkning 
   Ack. 201701 - 201703   Helår 2017 Ack. 201601 - 201603 

 Redovisat i TKR   Utfall Total budget Avvikelse   Total budget Utfall 

 
              

Externa intäkter   26 842 24 915 1 927   99 662 25 886 
Interna intäkter   4 -1 5   -2 -2 
Summa intäkter   26 846 24 915 1 931   99 660 25 884 

 
              

Ekonomiskt bistånd inkl. övriga bidrag   -15 485 -13 973 -1 512   -55 891 -15 966 
Köp av vht inkl konsultkostn inkl. 
placeringar och utredningskonsulter   -31 287 -20 622 -10 665   -82 490 -30 247 
Personalkostnader inkl 
familjehem/kontaktpersoner   -24 237 -28 472 4 235   -113 887 -21 850 
Externa hyror inkl. sociala kontrakt   -3 306 -3 483 178   -13 934 -3 224 
Övr. vht. kostnader   -1 028 -1 335 306   -5 339 -1 039 
Interna övr. kostnader   -958 -1 513 555   -6 051 -635 
Kapitalkostnader   0 -201 201   -805 -201 
Finansposter   -11 -8 -4   -30 -9 
Summa kostnader   -76 312 -69 607 -6 705   -278 427 -73 170 
NETTORESULTAT   -49 466 -44 692 -4 774   -178 767 -47 286 
Totalt   -49 466 -44 692 -4 774   -178 767 -47 286 
 



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

Totalt antal hushåll försörjningsstöd 950 949 953

Antal barn som ingår i försörjningsstöd 993 985 1013

Varav 18-24år 144 136 137

Varav antal med utbet. under månaden 694 647 701

Män 393 366 402

Kvinnor 301 281 299

Varav 18-24år 95 84 95

Män 48 44 51

Kvinnor 47 40 44

Samtliga ärendetyper 1162 1159 1158
(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)

Avslutade ärenden 59 52 72

Varav 18-24år 19 12 11

Aktualiseringar 133 114 140

Startade utredningar 63 48 53

Varav 18-24år 18 10 10

Utbetalt försörjningsstöd under månaden 4 924 559 4 461 672 5 810 898

Genomsnitt per hushåll 7 096 6 896 8 289

Statistik försörjningsstöd 2017



2017 
Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd 
 

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

14 10 24          

Varav 18-24 år 3 1 1          
Arbetar deltid ofriv väntar 
inkomst 

7 5 10          

Varav 18-24 år 2 0 5          
Arbetar heltid  
otillräcklig inkomst 

12 7 14          

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

9 9 1          

Varav 18-24 år 2 1 8          
Arbetslös ingen 
ersättning/stöd 

254 219 280          

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

234 232 254          

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

14 19 29          

Varav 18-24 år 0 0 0          
Arbetshinder, sociala skäl 181 206 170          
Varav 18-24 år 19 23 8          
Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

54 52 49          

Varav 18-24 år 13 7 6          
Arbetshinder, sociala skäl, 
insats kan ej erb. 

55 60 64          



Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Varav 18-24 år 0 0 0          
Arbetshinder, sociala skäl, 
våld i nära relation 

16 24 19          

Varav 18-24 år 1 0 0          
Ensamk ungdomar (18-20 år, 
gymn studerande) 

3 3 3          

Varav 18-24 år 0 0 0          
Föräldraledig  
otillr föräldrap 

41 36 44          

Varav 18-24 år 5 7 9          
Föräldraledig  
väntar föräldrap 

6 7 2          

Varav 18-24 år 0 0 1          
Ingen etableringsers. (prest. 
Förmåga <25%) 

4 4 4          

Varav 18-24 år 0 0 0          
Otillräcklig 
etableringsersättning 

18 30 23          

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

37 44 41          

Saknar barnomsorg 3 1 3          
Varav 18-24 år 0 0 0          
SFI 56 55 67          
Varav 18-24 år 0 0 0          
Sjuk- eller aktivers otillräcklig 
ers 

50 40 44          

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

127 92 124          

Varav 18-24 år 3 4 5          



Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Sjukskriven läkarintyg otillr 
sjukpenning 

13 14 16          

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

10 5 4          

Varav 18-24 år 0 0 0          
Studerar grundskolenivå 17 14 10          
Varav 18-24 år 0 0 0          
Studerar gymnasienivå 23 14 29          
Varav 18-24 år 0 0 0          
Utan försörjningshinder 6 5 0          
Varav 18-24 år 1 3 0          
Väntar på 
etableringsersättning 

40 20 14          

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

10 5 4          

Varav 18-24 år 0 0 0          
             
Totalt antal beslut 1319 1240 1358          
Varav 18-24 år 51 47 37          
             
Antal unika ärenden 688 643 674          
varav kvinnor 296 270 291          
varav män 392 373 383          
Antal unika ärendepersoner 996 919 1041          
varav kvinnor 541 515 608          
varav män 455 404 433          
 

Beslut tagna 1-31/3-2017 

 



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

Aktualiseringar

Barn 101 115 158

Vuxna 53 43 61

Förlängning av utredning

Barn 0 0 0

Nystartade utredningar

Barn 41 50 59

Vuxna 15 7 15

Pågående utredningar

Barn 178 195 223

Vuxna 41 29 32

Avslutade utredningar

Barn 27 31 22

Vuxna 19 12 7

Familjehemsplacerade <21 år SoL 

Flickor 17 17 15

Pojkar 58 62 57

Vårdnadsöverflyttade

Flickor 10 10 10

Pojkar 9 9 9

Familjehemsplacerade < 21 år LVU

Flickor 13 11 11

Pojkar 13 12 12

Tillfälliga placeringar

Flickor 1 1 1

Pojkar 7 8 5

Barn HVB /SoL < 21 år

Flickor 3 3 2

Pojkar 57 54 56

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017



Barn SIS < 21 år

Flickor 1 1 0
Pojkar 4 6 5

Barn HVB /LVU < 21 år

Flickor 1 2 2

Pojkar 2 2 2

Barn, Klivet SoL< 21 år

Lägenhetsboendet, 10 platser 6 6 6

Kollektivet, 6 platser 5 6 6

Barn, Klivet LVU <21 år

Kollektivet 0 0 0

Barn, Klivet JOUR <21 år

Kollektivet 0 0 0

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/

Komplementfamiljer/Kontaktpersoner

Flickor 10 9 10

Pojkar 27 26 30

Vuxna HVB/SOL

Kvinnor 7 8 10

Män 14 11 11

Vuxna LVM/SIS

Kvinnor 0 0 0

Män 0 0 0

Vuxna, familjehemsplacering

Kvinnor 1 1 1

Män 1 1 1

Familjerätten

Aktualiseringar 31 43 25

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 37 36 37

Tingsrätten 

Påg. samarbetssamtal exl. 13 16 17

Tingsrätten 



Nystartade utredningar 12 13 6

Avslutade utredningar 16 4 8

Skrivna Avtal, vårdnad, boende 0 0 0

umgänge

Dödsboanmälningar 5 1 2



DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Socialnämnden 2017-04-11 

Utdragsbestyrkande

SOCN/2017:26- 759 § 1

Yttrande över Granskning, Detaljplan för kv. Maskinisten 
m. fl., fastigheterna Maskinisten 2 samt del av 
Sandbäcken 3:1 

Ärendebeskrivning
                                                                                                                                         
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om granskning av detaljplan för Kv. 
Maskinisten m.fl., fastigheterna Maskinisten 2 samt del av fastigheten Sandbäcken 
3:1, Katrineholms kommun. Socialnämnden ges möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslaget mellan den 23 mars-13 april 2017. Socialnämnden har tagit 
del av granskningshandling och tillhörande detaljplan.

Beslut                                                                                                                                                  
Socialnämnden har inget att erinra mot planförslaget.

Pat Werner (S)
Socialnämndens ordförande

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholms kommun



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-04-12 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Socialnämnden

Meddelanden socialnämnden 2017-04-19 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 
2017-02-22 – 2017-04-12. Förteckning över handlingarna finns på socialförvaltningen, 
Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Emma Fälth 
Nämndsekreterare


	Dagordning
	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL- första kvartalet 2017
	Yttrande över revisionsrapport - placering av barn ochunga i HVB hem
	Revisionsrapport

	Månadsrapport - Mars 2017
	Delegationsbeslut
	Meddelanden socialnämnden 2017-04-19

