
 
KALLELSE 1 (1) 

 

Datum  
Socialförvaltningen 2020-05-20  

 

 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm   E-post:socialforvaltnignen@katrineholm.se 
  
 

Sammanträdande organ Socialnämnden 

Tid 2020-05-26 kl. 15:00 

Plats Solrosen 

 
Nr Ärende Beteckning Sidan 

1 Upprop   

2 Val av justerare   

3 Fastställande av dagordning   

4-7 Sekretessärenden   

8 Beslut om tillfälligt undantag-Kungens 
hörna 

 2 

9 Val av ersättare till socialnämndens utskott SOCN/2019:1 7 

10 Fördelning av föreningsbidrag 2020 SOCN/2020:16 8 

11 Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SoL - fjärde kvartalet 2017 
samt åren 2018 och 2019 

SOCN/2020:34 10 

12 Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SoL - första kvartalet 2020 

SOCN/2020:32 13 

13 Yttrande över remiss av inriktning för 
inköp i Katrineholms kommun 

SOCN/2020:12 14 

14 Tertialrapport 2020 SOCN/2018:42 20 

15 Verksamhetsinformation 

-GDPRrevision 

  

16 Anmälan av delegationsbeslut  35 

17 Meddelanden  44 

 

 
 
Marie-Louise Karlsson 

Ordförande 

 

Förhinder anmäls till Madelene Sönnerfors, madelene.sonnerfors@katrineholm.se 

eller 0150-569 90. 
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UTREDNING 1 (2) 

 

Datum Vår beteckning 

Socialförvaltningen 2020-05-08       -       

Stab   

 

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

Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM   E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se 

  

 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Linda Fager   

 Socialnämndens utskott 

 

Beslut om tillfälligt undantag från villkor om 
ordningsvakter vid Restaurang Kungens Hörna, 
Fredagatan 34, 641 30 Katrineholm 

1. Socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson beslutar om ett tillfälligt 

undantag från villkoret om ordningsvakter i gällande serveringstillstånd för 

tillståndshavare Turken i Katrineholm AB vid Restaurang Kungens Hörna. 

 

2. Beslutet gäller två veckor från och med beslutsdatum. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Turken i Katrineholm AB, har tidigare medgetts undantag från villkoret om förordnande 

ordningsvakter i enlighet med serveringstillståndet på grund av Corona (utskottsbeslut 

2020-04-02 § 105). 

 

Socialförvaltningen begränsade undantaget till en månad för ny bedömning. 

Socialförvaltningen kvarstår i sin tidigare bedömning att tre ordningsvakter är 

oproportionerligt utifrån rådande samhällsläge och att villkoret fortsatt bör undantas. 

Det är svårare att bedöma utvecklingen den närmsta tiden varför beslutet bör gälla två 

veckor från och med beslutsdatum. Beslutet kommer att omprövas löpande så länge 

situationen kvarstår. 

 

Socialförvaltningens bedömning 

Handläggaren förslår att utskottets ordförande fattar ett tillfälligt beslut om undantag 

från villkor om ordningsvakter. Tidigare bedömning att det inte kommer att vara lika 

mycket personer ute på restauranger och pubar med anledning av Corona och rådande 

restriktioner kvarstår. Däremot är det svårare att bedöma situationen över en längre 

period än två veckor. Vädret är varmare och fler människor vill vara ute. Attityden kring 

Corona i allmänhet verkar också blivit upplättad. Samtidigt kommer studenterna att röra 

sig ute bland restaurangerna mer inför studenten. Detta sammantaget talar för att 

kortare dispens medges. 

 

 

 2020-05-08 

 

 

 

 

 Socialnämndens ordförande 

Marie-Louise Karlsson  

  

ProSale Signing Referensnummer: 6384SE
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Tjänsteskrivelse 2 (2) 

 

Datum Vår beteckning 

Socialförvaltningen 2020-03-25 
      -       

Stab   

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Tillståndshavare 

Berörda myndigheter 

Handläggare 

Akten 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 6384SE
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn MARIE-LOUISE KARLSSON

Titel, Organisation ordförande socialnämnden, Katrineholm socialnämnd

Datum & Tid 2020-05-08 15:38:07 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _05cd06afb2dcefc8862d7f87888c7f9c3f

Signatursida 1 av 1

Validera dokumentet | Användarvillkor

ProSale Signing Referensnummer: 6384SE
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UTREDNING 1 (2)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-19       -      
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Linda Fager
Socialnämnden

Beslut om tillfälligt undantag från villkor om 
ordningsvakter vid Restaurang Kungens Hörna, 
Fredagatan 34, 641 30 Katrineholm
1. Socialnämndens beslutar om fortsatt tillfälligt undantag från villkoret om 

ordningsvakter i gällande serveringstillstånd för tillståndshavare Turken i 
Katrineholm AB vid Restaurang Kungens Hörna.

2. Beslutet gäller tills vidare under förutsättning:
att det under Katrineholmsveckan, v 32, finns två ordningsvakter på plats under 
fredag och lördag från kl. 23:00 till kl. 01:30 eller till dess sista besökare lämnat 
serveringsstället.
att det inte kommer nya direktiv från Folkhälsomyndigheten, annan myndighet eller i 
lokala föreskrifter
att ordning och nykterhet upprätthålls i enlighet med alkohollagens krav.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Turken i Katrineholm AB, har tidigare medgetts undantag från villkoret om förordnande 
ordningsvakter i enlighet med serveringstillståndet på grund av Corona (utskottsbeslut 
2020-04-02 § 105 samt ordförandebeslut 2020-05-08)

Socialförvaltningen har beaktat samhällsläget och begränsat undantaget till först en 
månad och sedan två veckor för ny bedömning.

En samlad bedömning visar att effekterna av Corona kommer att vara mer långvariga än 
vad som initialt kunde förutses. Socialförvaltningen kvarstår i sin tidigare bedömning att 
villkor om tre ordningsvakter fredagar och lördagar är oproportionerligt utifrån rådande 
samhällsläge och att villkoret därför fortsatt bör undantas tills vidare.

Socialförvaltningens bedömning
Handläggaren förslår att socialnämnden fattar ett tillfälligt beslut om undantag från 
villkor om ordningsvakter tills vidare. Bakgrunden till beslutet är den Corona epidemi 
som pågår i samhället. Följderna av epidemin har varit särskilt påtagliga för 
restaurangnäringen som har tappat stora delar av sin omsättning. 

Kungens Hörna har i sitt beslut om stadigvarande serveringstillstånd ett villkor om att tre 
ordningsvakter ska tjänstgöra fredagar och lördagar. De villkor kommunen ställer upp i 
samband med beviljandet av ett tillstånd ska stå i rimlig proportion till de syften de har 
att beskydda. Under rådande omständigheter har serveringsstället inte haft många 
gäster och situationen ser inte ut att förändras nämnvärt under en överskådlig framtid. 
Det vore oproportionerligt utifrån rådande samhällsläge att fortsatt kräva att villkoret 
uppfylls av tillståndshavaren.
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Utredning 2 (2)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-19       -      

Stab

Alkoholhandläggaren har genomfört en tillsyn den 15 maj tillsammans med 
miljökontoret. Vid tillsynen kontrollerades främst trängsel men även hur 
tillståndshavaren följer Folkhälsomyndighetens (FoHM) rekommendationer samt 
ordningen i övrigt. Det var få gäster på plats och i samtal med tillståndshavaren 
framkom det att det varit så under en längre tid. Tillståndshavarens utsago 
överensstämmer med de uppgifter som alkoholhandläggaren tidigare fått från 
polismyndigheten. 

Vid tillsynen kunde det vidare konstateras att tillståndshavaren har följt FoHM:s 
rekommendationer och att det finns bra rutiner på plats. Tillsynen fick godkänt utan 
anmärkningar. 

Tidigare bedömning kvarstår, det vill säga att det inte kommer att vara lika mycket 
personer ute på restauranger och pubar med anledning av Corona och rådande 
restriktioner. Tillståndshavaren ska därför ges möjlighet att få dispens med kravet på 
ordningsvakter tills vidare. Det ska tilläggas att beslutet om dispens kommer att 
upphävas om det uppstår, av polis eller annan tillsynsmyndighet dokumenterade 
olägenheter ifråga om ordning och nykterhet på serveringsstället. Beslutet kommer 
också att upphävas om det kommer nya direktiv från FoHM, annan myndighet eller i 
lokala föreskrifter.  

Linda Fager 
Alkoholhandläggare

Beslutet skickas till:
Tillståndshavare
Berörda myndigheter
Handläggare
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-19 SOCN/2019:1 - 001
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

Val av ersättare till socialnämndens utskott
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att med ändring av beslut Val av ledamöter och ersättare till 

socialnämndens utskott entlediga Anneli Swärd (M) från uppdraget som ersättare i 
socialnämndens utskott.

2. Socialnämnden beslutar att utse Wahid Moosawi (M) som ersättare i 
socialnämndens utskott för tiden fram till 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden föreslås entlediga Anneli Swärd (M) från uppdraget som ersättare i 
socialnämndens utskott med anledning av Annelis avsaknad av möjlighet att närvara vid 
sammanträdena.
____________________ 

Beslutet skickas till:
Wahid Moosawi
Anneli Swärd
Troman
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-18 SOCN/2020:16 - 048
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

Fördelning av föreningsbidrag 2020
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslås besluta att fördela föreningsbidrag för 2020 enligt upprättat 
förslag.

2. Bidrag till Brottsofferjouren och Kamratstödet Oliven görs vid två tillfällen under året 
med halva beloppet per tillfälle.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens föreningsbidrag riktas till föreningar/organisationer med värderingar 
och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild 
uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för 
utsatta och svaga grupper.

Ärendets handlingar
 Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020

Ärendebeskrivning
Ärendet har beretts av en föreningsbidragsgrupp bestående av Anders Gölevik (C) och 
Karl-Gunnar Ljungqvist (S).

Enligt socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag, SOCN 2017-01-16 § 4, ska årliga 
träffar ske med de föreningar som erhåller bidrag. Utifrån nuvarande situation med 
Covid-19 har dialog med föreningarna skett över telefon med hjälp av avdelningschef 
Linda Qvarnström. Föreningsbidragsgruppen har utarbetat förslag till fördelning av 
föreningsbidrag enligt bilaga. 
____________________ 

Beslutet skickas till:
Berörda föreningar
Föreningsservice
Akten
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Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150- 570 00 
Organisationsnummer 212000-0340

Socialförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

socialforvaltningen@katrineholm.se
www.katrineholm.se

Socialförvaltningen

Föreningsbidrag socialnämnden
-avser år 2020

Förening medlemsantal bidrag 2019 sökt 2020 andra sökta bidrag behållning resultat förslag 2020 beslut 2020
Brottsofferjouren KFV 23 165 000 165 000 Flens kommun, Vingåkers 

kommun, 
Brottsoffermyndigheten

593 915 173 221 150 000*

Hopp-KFV 6 15 000 15 000 Nej 25 733 1 424 5 000
IOGT-NTO 235 
Katrineholm

36 5 000 5 000 Nej 886 178 4 495 5 000

Oliven 5263/ 
Kamratstödet, IOGT NTO

190 125 000 185 000 IOGT-NTO 59 682 8 173 110 000*

Röda korset 367 5 000 5 000 Nej 548 265 103 086 5 000
RFHL -
Kvinno- och tjejjouren 
Miranda

60 - 70 000 Vingåkers kommun, 
Jämställdhetsmyndigheten, 
Socialstyrelsen

855 008 -52 304 25 000

Summa 682 315 000 445 000 2 960 781 238 095 300 000

* Beloppet delas upp på två lika stora utbetalningar, första gången efter nämndbeslut, andra gången efter höstavstämning.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-18 SOCN/2020:34 - 759
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL - fjärde kvartalet 2017 samt åren 2018 och 2019
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2017 samt 
åren 2018 och 2019

2. Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL som 
är äldre än tre månader för fjärde kvartalet 2017 samt åren 2018 och 2019 .

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap. 6 h § SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
fullmäktige. Nämnden ska även rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som 
inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

I rapporteringen ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt denna 
paragraf skall ske en gång per kvartal.

I rapporten finns två (2) gynnande beslut från fjärde kvartalet 2017, elva (11) gynnande 
beslut från 2018 och fjorton (14) gynnande beslut från 2019 som enligt 4 kap. 1 § SoL 
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. På grund av bristande 
administration har besluten inte rapporterats till kommunfullmäktige varpå de nu för 
den missade perioden rapporteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning
Rapport över gynnade beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet från fjärde kvartalet 2017 samt åren 2018 och 2019.

Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till fjärde 
kvartalets slut 2017

Kommentar

Kontakt- 
komplementfamilj

2016-12-05 391 dagar Beslutet verkställdes ej efter 
304 dagar-resursbrist

Kontakt- 
komplementfamilj

2017-03-28 278 dagar Beslutet verkställdes ej  efter 
240 dagar-återtog ansökan

Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till första 
kvartalets slut 2018

Kommentar

Kontakt- 
komplementfamilj

2017-12-18 103 dagar

Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till andra Kommentar
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Tjänsteskrivelse 2 (3)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-18 SOCN/2020:34 - 759
Stab

kvartalets slut 2018
Kontakt- 
komplementfamilj

2017-12-18 194 dagar Beslutet verkställdes efter 
178 dagar

Kontaktperson 2018-03-09 113 dagar Beslutet verkställdes ej efter 
103 dagar-nya behov

Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till tredje 
kvartalets slut 2018

Kommentar

Kontaktperson 2018-04-04 179 dagar Beslutet verkställdes ej efter 
93 dagar-behovet upphörde

Kontaktperson 2018-05-23 130 dagar Beslutet verkställdes efter 92 
dagar

Kontaktperson 2018-06-26 96 dagar
Kontaktperson 2018-06-26 96 dagar
Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till fjärde 

kvartalets slut 2018
Kommentar

Kontaktperson 2018-09-13 109 dagar Beslutet verkställdes ej efter 
96 dagar-avböjer insats

Kontaktperson 2018-07-12 172 dagar
Kontaktperson 2018-07-12 172 dagar
Kontaktperson 2018-07-12 172 dagar
Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till första 

kvartalets slut 2019
Kommentar

Kontaktperson 2018-07-12 262 dagar Beslutet verkställdes ej efter 
223 dagar-annan insats

Kontaktperson 2018-07-12 262 dagar Beslutet verkställdes ej efter 
223 dagar-annan insats

Kontaktperson 2018-07-12 262 dagar Beslutet verkställdes ej efter 
223 dagar-annan insats

Kontaktperson 2018-12-10 111 dagar Beslutet verkställdes ej efter 
98 dagar- återtog ansökan

Kontaktperson 2018-12-10 111 dagar Beslutet verkställdes efter 
108 dagar

Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till andra 
kvartalets slut 2019

Kommentar

Kontakt- 
komplementfamilj

2019-02-07 143 dagar Beslutet verkställdes efter 
116 dagar

Kontaktperson 2019-03-15 107 dagar Beslutet verkställdes efter 
102 dagar

Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till tredje 
kvartalets slut 2019

Kommentar

Kontaktperson 2019-05-20 133 dagar Beslutet verkställdes efter 
106 dagar

Kontaktperson 2019-06-27 95 dagar
Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till fjärde 

kvartalets slut 2019
Kommentar

Kontaktperson 2019-06-05 209 dagar Beslutet verkställdes ej efter 
121 dagar-återtog ansökan

Kontaktperson 2019-07-10 174 dagar Beslutet verkställdes efter 
142 dagar

Kontaktperson 2019-06-27 187 dagar Beslutet verkställdes efter 
144 dagar
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Tjänsteskrivelse 3 (3)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-18 SOCN/2020:34 - 759
Stab

Kontakt- 
komplementfamilj

2019-09-02 120 dagar

Kontakt- 
komplementfamilj

2019-09-16 106 dagar

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
____________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-13 SOCN/2020:32 - 759
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL - första kvartalet 2020
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2020.

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

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap. 6 h § SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
fullmäktige. Nämnden ska även rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som 
inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

I rapporteringen ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt denna 
paragraf skall ske en gång per kvartal.

För första kvartalet 2020 finns två (2) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning
Rapport över gynnade beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet. 
Biståndstyp Beslutsdatum Förfluten tid till första 

kvartalets slut 2020
Kommentar

Kontakt- 
komplementfamilj

2019-09-02 211 dagar Beslutet verkställdes 
efter 152 dagar

Kontakt- 
komplementfamilj

2019-09-16 197 dagar Beslutet verkställdes 
efter 138 dagar

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
____________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2020-04-09 SOCN/2020:12 - 759
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
SOCIALFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Ann.Godlund@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Ann Godlund
Socialnämnden

Yttrande över remiss av Inriktning för inköp i 
Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till 
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har reviderat Inriktning för inköp i Katrineholms kommun. 
Dokumentet har remitterats till samtliga nämnder.

Socialförvaltningens bedömning är att inriktningsdokumentet är tydligt och väl 
formulerat och lyfter den strategiska betydelsen av att skapa förutsättningar för att 
skapa en god ekonomiskt hushållning och hållbar utveckling inom kommunen på ett bra 
sätt. Dokumentet lyfter även fram vikten av att belysa barnperspektivet där barns behov 
ska beaktas ur en helhetssyn, vilket socialförvaltningen ser mycket positivt på. 
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget till Inriktning för inköp i Katrineholms 
kommun.

Ärendets handlingar
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har reviderat Inriktning för inköp i Katrineholms kommun. 
Dokumentet har remitterats till samtliga nämnder.

Inriktningsdokumentet anger att Katrineholms kommun är en upphandlande myndighet 
och beskriver den inriktning som gäller för Katrineholms kommun. 

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningens bedömning är att inriktningsdokumentet är tydligt och väl 
formulerat och lyfter den strategiska betydelsen av att skapa förutsättningar för att 
skapa en god ekonomiskt hushållning och hållbar utveckling inom kommunen på ett bra 
sätt. Dokumentet lyfter även fram vikten av att belysa barnperspektivet där barns behov 
ska beaktas ur en helhetssyn, vilket socialförvaltningen ser mycket positivt på. 
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget till Inriktning för inköp i Katrineholms 
kommun.
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Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2020-04-09 SOCN/2020:12 - 759
Stab

Ann Godlund
Enhetschef

____________________ 

Beslutet skickas till:
Akt
Kommunledningsförvaltningen
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-15, § 96

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2018-10-15
Förlängd giltighetstid beslutad av kommunstyrelsen 2019-12-18, § 212

Giltighet
Gäller från och med 2020-07-01

Gäller till och med 2023-12-31

Förvaltarskap1

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori
 Inriktningsdokument

Uppföljning
Hur: Enligt inköpsrapporten 

När: Kontinuerligt i den kvartalsvisa inköpsrapporten

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Inriktning för inköp i 
Katrineholms kommun
Katrineholms kommun utgör en upphandlande myndighet. 

Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens inköp och upphandling. Det innebär att 
kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda direktiv och anvisningar kring inköp och 
upphandlingar. 

Den offentliga upphandlingen är av strategisk betydelse då kommunen genom sina val kan 
påverka förutsättningarna för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling.

Följande inriktning gäller inom Katrineholms kommun: 

 Varje affär ska präglas av att säkerställa att kommunens resurser används på 
bästa sätt genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete och genom samverkan med 
olika verksamheter inom kommunkoncernen och med andra kommuner för att 
uppnå högre effektivitet 

 Varje nämnd har ansvar för att medverka i utvecklingen av samordnade inköp 
och att följa ingångna avtal

 Kommunen ska underlätta för mindre aktörer att lämna anbud i upphandlingar

 Kommunens inköp och upphandlingar ska användas som medel för att 
eftersträva social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som beskrivs i 
Katrineholms kommuns uppförandekod för leverantörer (se bilaga) 

 Kommunen ska utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en 
helhetssyn

Riktlinjer och andra dokument för stöd i inköps- och upphandlingsarbetet utgår från detta 
dokument.

_______________________ 
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Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-14 SOCN/2018:42 - 042
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marita Asplund Håkansson
Socialnämnden

Tertialrapport 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisad tertialrapport, tertial 1 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar för de första fyra månaderna en negativ budgetavvikelse på 10 
920 tkr. Socialnämnden har för året fortsatt stora utmaningar med höga kostnader för 
försörjningsstöd och externa placeringar. Socialnämnden har arbetat fram åtgärder som 
kommer att sänka kostnaderna för placeringar. Ytterligare åtgärder kommer att behövas 
för att sänka kostnaderna. Med de åtgärder som finns framarbetade bedöms den 
sammantagna prognosen för helår 2020 landa på en negativ avvikelse jämfört med 
budget på 23 000 tkr. 

Ärendets handlingar
 Tertialrapport 2020 socialnämnden tertial 1 2020

Marita Asplund Håkansson
Ekonom
____________________ 

Beslutet skickas till:
Akten
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Inledning
Socialförvaltningen inledde året med högt antal placerade barn, unga och vuxna. Enheterna har 
arbetat intensivt med hemtagningar och samarbete internt i förvaltningen för att  finna 
öppenvårdsalternativ. Coronapandemin har försenat ett antal åtgärder såsom hemtagningar från 
institutioner men arbetet fortgår återigen och hoppas ge effekter senare på året.

Socialförvaltningen  överskrider budgeten och kommer att göra det fortsatt under året. Ytterligare 
åtgärder kommer att göras under innevarande år för att minska kostnaderna 2020 men även 
ytterligare åtgärder 2021 för att nå målet om budget i balans. Det planeras för flera hemtagningar 
och avslut av placerade under juni månad och framåt. Ett projekt håller på att påbörjas där 
förvaltningen provar ett teambaserat arbetssätt i komplexa ärenden vilket hoppas ge effekt på 
förvaltningens kostnader för ekonomiskt bistånd, placeringar samt ge familjer bättre förutsättningar 
till ett självständigt liv.

Planeringen var att påbörja en organisationsöversyn under våren med detta har fått flyttas med 
start i augusti. Ny organisation beräknas finnas på plats vid årsskiftet för att ytterligare effektivisera 
verksamheten samt skapa en verksamhet för kommuninvånarnas bästa.

Socialförvaltningen har även gjort neddragningar av antalet anställda vilket ännu inte gett effekt på 
budgeten. Några personer har slutat under första tertialet och ytterligare personer avslutar sina 
anställningar under våren och sommaren.
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Lägesrapport med åtgärdsplan
Effekter av coronapandemin
Socialförvaltningens arbetssätt har förändrats med anledning av de konsekvenser som 
coronapandemin har förorsakat. Utifrån covid-19 har socialförvaltningen minskat antal personliga 
besök och möten, installerat en snabbtelefon i receptionen för att kunna ha receptionsluckan 
stängd och tillfälligt stängt all gruppverksamhet inom öppenvården. De flesta möten, även med 
klienter, genomförs digitalt eller via telefon då det är möjligt. I vissa specifika fall utförs besök med 
klienter och samarbetspartners och då följer man Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 
avstånd och hygien.

Träffar för personal som arbetsplatsträffar har ställts in samt en planeringsdag. Det påverkar den 
långsiktiga planeringen och styrningen i arbetet. Arbetsledning i större grupper sker via digitala 
system. Introduktionsutbildningen för nya socialsekreterare inom barn och unga samt utbildning i 
förbättrad dokumentation har också ställts in. Två förvaltningsgemensamma träffar har ställts in 
under våren.

På grund av covid-19 stängde bildningsförvaltningen ner vissa verksamheter. Det möjliggjorde att 
socialförvaltningen kunde använda två erfarna socionomer från bildningsförvaltningen för att 
arbeta med utredningar av barn och unga under slutet av mars och april månad då vi hade hög 
frånvaro och flera ofördelade ärenden inom enheten barn och unga. Viss omfördelningen inom 
förvaltningen gjordes också. Planerade hemflyttningar från institution har inte kunna genomföras 
på grund av covid-19 inom nätverket.

Antalet inledda utredningar inom barn och unga har under april månad minskat kraftigt, från 70 till 
26 vilket även många andra kommuner i Sverige vittnar om. En anledning kan vara att barn och 
unga inte vistas lika mycket i skolan, då skolan är den instans som står för flest orosanmälningar.

Det har varit ett högt tryck på Mercur, både inom missbruksvården och anhörigstödet. En anledning 
var att Vårnäs behandlingshem stängde intaget en tid på grund av smitta.

Ärenden som handlar om våld i nära relation eller våld mot barn har inte ökat på grund av covid-19, 
men bedömningen är att det kommer att öka längre fram när samhället börjar återgå till mer 
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normalt tillstånd.

Under mars har socialnämnden fattat beslut om att bland annat frångå villkor i serveringstillstånd 
på förordnade ordningsvakter samt medgett utökad serveringstid. Besluten har tagits som en direkt 
följd av coronavirusets effekter på restaurangnäringen. Besluten gäller två verksamhetsställen. 
Beslutet gällande slopat krav på förordnade ordningsvakter under fredags- och lördagskvällar togs 
med beaktande av de höga kostnader det innebär för serveringsstället att ha vakterna på plats trots 
att kundunderlaget sjunkit drastiskt med anledning av covid-19. Kommunen gjorde tillsammans 
med polisen en riskbedömning innan beslutet fattades.

Det andra beslutet togs tillfälligt genom delegation. En ansökan fanns redan hos socialnämnden om 
utökad serveringstid för serveringsstället men låg inte uppe till beslut förrän två veckor senare. 
Branschen har vittnat om vikten av snabba åtgärder för att underlätta för restaurangnäringen. 
Serveringsstället kontaktade socialnämnden och efterfrågade om ett tillfälligt beslut kunde fattas för 
att eventuellt kunna minska lite av de förluster restaurangen märkt av på  grund av covid-19. 
Krögaren förklarade att de få kunder som faktiskt kom till restaurangen dök upp tidigare på kvällen.

Socialnämnden har också skickat ut ett särskilt nyhetsbrev med anledning av covid-19 som är 
anpassat efter branschen.

Inom enheten ekonomiskt bistånd har arbetssättet har förändrats med anledning av de 
konsekvenser som coronapandemin har förorsakat. Alla besök med samverkanspartners hålls via 
telefon eller digitalt. Nybesök och alla uppföljningar utförs via telefon. I vissa specifika fall utförs 
besök med klienter och samarbetspartners och då följer man Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om avstånd och hygien. Insatserna för våra klienter har påverkats. Viadidakt 
stängde sina verksamheter för fysisk närvaro den 23 mars. Arbetsförmedlingen kräver ingen 
inlämning av underlag för att aktivitetsstöd ska beviljas.

Under utbetalningsperioden i mars månad var frånvaron av medarbetare mellan åtta till tio 
personer på grund av coronapandemin. Fokus i arbetet var att få ut utbetalningarna och det kunde 
genomföras i stort sätt som planerat.

Konceptet med " aktivt försörjningsstöd" har inte kunnat genomföras i den omfattning som var 
planerat innan coronapandemin. Under perioden januari-april har elva anställningar kunnat 
genomföras.

Efter den genomförda gemensamma planeringsdagen med Viadidakt har arbetet försvårats och inte 
kunnat fullföljas enligt planering på grund av coronapandemins konsekvenser.

Socialsekreterarna har fått uppdraget att manuellt dokumentera alla kostnader som uppkommer 
med anledning av coronapandemin. Det enda området hittills där kostnader har uppkommit är i 
hanteringen av dödsboärenden. Fler dödsfall har skett på grund av covid-19 och inflödet av nya 
ärenden har ökat. Hittills är dock kostnader som kan kopplas ihop med coronapandemin 
försumbara.

Arbetslösheten kan öka till 10-12 %, vilket kommer att innebära att fler lär söka för ekonomiskt 
bistånd framöver. Regeringen har fattat beslut som innebär lättnader för att kunna kvalificera sig för 
arbetslöshetsersättning via a-kassan.

Den största farhågan är att det kommer att bli svårare för personer som idag är i behov av 
ekonomiskt bistånd kommer att få det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Arbetssättet har till viss del förändrats som en konsekvens av coronapandemin. även inom 
vuxengruppen. De gör färre hembesök och tar även emot något färre besökare på arbetsplatsen. 
Vissa uppföljningar sker via telefon eller dator. Pågående samverkan med andra aktörer har 
senarelagts som till exempel med vård-och omsorgsförvaltningen. Eftersom det har varit mindre 
antal personal i tjänst på grund av sjukdom har prioriteringar fått göras där de mest akuta ärendena 
har prioriterats såsom LVM-bedömningar och andra inkomna allvarliga anmälningar. I två ärenden 

25

25



 

6(14)

har bistånd beviljats till förlängd behandling på Vårnäs med en månad eftersom kommunens 
öppenvård i nuläget inte erbjuder primärbehandling i grupp varje dag.

 

 

Övriga avvikelser
Antal inledda utredningar inom barn och unga från januari till mars ökade kraftigt. Totalt inleddes 
186 utredningar under årets första tre månader jämfört med 109 samma period förra året.(se 
tidigare diagram). De flesta ärenden handlar om barn och unga som bevittnat eller själva blivit 
utsatta för våld eller om ungdomsbrottslighet. Uppfostringsvåld är den vanligaste formen av våld. 
Familjerna är ofta positiva till att ta emot stöd.

Även socialnämndens öppenvård ser en ökning av ärenden. Familjeenheten får i normala fall fem till 
tio nya familjer i månaden. Under april månad var antalet 29 stycken.

Antalet placerade unga på institution har också ökat kraftigt under denna period.  Under samma 
period förra året var antalet placerade på institution mellan fem och sju, sista april i år var antalet 17 
stycken. Många av ungdomarna har stora vårdbehov och ett avancerat utåtagerande beteende.

Under det första kvartalet har fyra placeringar avseende skyddat boende avslutats. Samtliga har 
flyttat till andra kommuner enligt planering. En ny placering har tillkommit under perioden.

När det gäller externa placeringar inom missbruks- och beroendeområdet är nivån fortfarande över 
budget. Öppenvårdens insatser finns med i den inledande planeringen för att korta placeringstiden 
och erbjuda och matcha insatser på hemmaplan som möter den enskildes behov.

 

 

Åtgärdsplan
För att minska kostnaderna för institutionsplaceringar har ett projekt påbörjats. Projektet syftar till 
att fler ska kunna bo hemma med ett intensivt stöd. Försörjningsstöd, öppenvård och myndighet 
ska arbeta med familjerna i team. För att kunna ge ett intensivt och anpassat stöd kommer fyra 
familjestödjare att anställas under ett år i projektet. Familjestödjarna kommer att arbeta 
oregelbunden arbetstid så att stödet även kan ges utanför kontorstid. Målet är dels att minska 
kostnaderna både för placeringar och försörjningsstöd men även att öka familjers livskvalité och 
möjligheter att leva ett självständigt liv.

Enheten barn och unga har sedan en tid tillbaka haft svårigheter att hantera mängden inledda 
utredningar. Anledningen till detta var att enheten avslutade konsulter innan de vakanta tjänsterna 
kunnat tillsättas. Det stora inflödet under februari och mars i år har också påverkat antalet 
ofördelade utredningar. Under årets första fyra månader har åtgärder vidtagits för att komma i 
kapp med antalet ofördelade utredningar genom att öppenvården haft ett större ansvar för 
ärenden med insatser, vilket resulterat i att utredarna kunnat fokusera på utredningar. 
Arbetsuppgifter inom myndighetsavdelningen har fördelats om för att frigöra tid för 
utredningsarbetet. Även resurserna från bildningsförvaltningen samt omfördelningen av 
medarbetare inom socialförvaltningen har bidragit till att åtgärderna har gett resultat. I skrivande 
stund är det endast ett fåtal ofördelade utredningar kvar.

Inom enheten ekonomiskt bistånd har arbetssättet  anpassats  för att kunna arbeta så effektivt som 
möjligt i nuläget utifrån de restriktioner och förändringar som coronapandemin har förorsakat. 
Uppföljning av klienternas planeringar görs per telefon och digitalt. Kontakter och samarbete med 
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samarbetspartner sker via  telefon och digitalt. Enheten prioriterar att kunna betala ut biståndet i 
rätt tid till rätt person och med rätt belopp. Samarbetet med Viadidakt och Arbetsförmedlingen 
upprätthålls så gott det går utifrån förutsättningarna.

Kostnader som är relaterade till covid-19 samlas in manuellt av alla medarbetare på enheten 
ekonomiskt bistånd och rapporteras till ledningen månad för månad.

Under maj planeras det att genomföras en större kartläggning av alla aktuella individer som uppbär 
ekonomiskt bistånd. Syftet med kartläggningen är att få lägeskontroll över klientelet vad gäller bland 
annat erbjudna insatser under de senaste två åren, nuvarande planering och behov av insatser som 
saknas. Det material som tas fram genom enkäten är tänkt att utgöra beslutsunderlag för fortsatt 
planering av enhetens arbete med individer för att på snabbaste möjliga sätt kunna få så många 
som möjligt självförsörjande. Förhoppningen är även att kunna använda materialet för att kunna 
utveckla befintliga och nya insatser i samarbete med bland annat Viadidakt.
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Volymutveckling
Volymmått Utfall 2019

Utfall jan-april 
2020 Prognos 2020

Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per 
månad 588 593 600

Antal ensamkommande barn och unga 35 37 25

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, ensamkommande barn 
och unga 10500 2550 7500

Antal utnyttjade vårdygn i stödboende/HVB, ensamkommande 
barn och unga 3500 1680 4000

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn och unga exkl 
ensamkommande 26000 10000 30000

Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn och unga exkl 
ensamkommande 6000 2685 5000

Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna 7000 1670 4500

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag 2060 497 2000

Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner 78 71 85

Antal ärenden spelmissbruk 11 3 10

Antal kvinnofridsärenden 115 60 180

Antal sociala kontrakt 88 82 90

Antal stadigvarande serveringstillstånd 30 30 33

Antal inkomna aktualiseringar 5376 1800 5600

Antal startade utredningar 1946 655 2000

Antal avslutade utredningar 1952 655 2000

Antal pågående utredningar 405 1035 500

Kommentar till volymutveckling
Antal vårddygn på Vårnäs, öppet intag visar det totala antalet vårddygn, inte bara personer som 
inkommit via öppet intag. Även personer med bistånd redovisas här.

Antal pågående utredningar: Utfallet för 2019 är sannolikt redovisat för en del av förvaltningen och 
inte för det totala antalet utredningar.

Fram till och med april har man inte märkt någon ökning av nya ärenden via i mottagningsgruppen 
för ekonomiskt bistånd som man direkt kan härleda till covid-19. Prognosen för resterande året är 
dock att det inom några månader kommer att öka med antalet ärenden. Trycket på andra 
myndigheter såsom A-kassor, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att påverka 
antalet nya ärenden om de inte klarar av att hantera ansökningar som kommer till deras respektive 
verksamheter och betala ut ersättningar i tid. Det kan innebära att enheten i större utsträckning 
behöver bevilja bistånd mot förskott på förmån. Det kan även innebära att vi får in nya målgrupper 
såsom egna företagare och personer med tillgångar i form av hus och bil och andra realiserbara 
tillgångar.

Under det första kvartalet 2020 har det varit en markant ökning av nya aktualiseringar inom 
vuxengruppen jämfört med första kvartalet 2019. Ökningen är från 166 nya 2019 till 215 nu 2020. 
Även antalet pågående ärenden har ökat från 136 st 2019 till 202 st 2020. När det gäller antalet 
inledda utredningar har det varit en ökning med fem stycken under jämförbar period.
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Det har under perioden inkommit ett ökat antal LVM- anmälningar från vården och polisen jämfört 
med tidigare månader. Ingen av de inkomna anmälningarna har lett till någon ansökan om vård 
enligt LVM. Flera av anmälningarna avser personer som inte tidigare varit aktuella för insatser. När 
det gäller våld i nära relation så är det färre som tagit kontakt för att söka skydd och hjälp.
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Personalredovisning
Personalnyckeltal

Personalkostnader & personalstyrka
Under årets första fyra månader har flera medarbetare sagt upp sig. Några av dem slutar senare 
under året, vilket gör att vi inte ser effekterna av det ännu. Socialförvaltningen har i samband med 
en pensionsavgång beslutat att inte ersätta medarbetaren utan istället sänka antal administratörer 
inom förvaltningen.

Nyckeltal (Tertial -)

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall T1 
2020

Utfall 
kvinnor 
T1 2020

Utfall 
män 

T1 
2020

Utfall T1 
2019

Utfall 
kvinnor 
T1 2019

Utfall 
män 

T1 
2019

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-30/4 30 365 29 743

Kostnad övertid inkl mertid, andel 
av lönekostnader totalt (%) 1/1-30/4 0% 0,3%

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider 1/1-31/3 140 111 29 137 110 28

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

Månadsanställda, antal 30/4 136 108 28 137 109 28

Medarbetarskap & ledarskap

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal (Tertial -)

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall T1 
2020

Utfall 
kvinnor 
T1 2020

Utfall 
män 

T1 
2020

Utfall T1 
2019

Utfall 
kvinnor 
T1 2019

Utfall 
män 

T1 
2019

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 30/4 97,8% 98,2% 96,4% 94,9% 96,3% 89,3%

Månadsanställda med 
heltidsanställning som har valt att 
arbeta deltid, andel (%) 30/4 2,2% 1,9% 3,6% 4,4% 3,7% 7,4%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid 
(%) 30/4 81,7% 77,5% 90% 77,1% 81,3% 71,7%
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Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö
Några medarbetare inom socialförvaltningen har varit sjukskrivna en längre period. Ingen av 
sjukskrivningarna är arbetsrelaterade.

Under början av året har socialförvaltningen haft en hög frånvaro på grund av covid-19. 
Medarbetare med influensaliknande symtom har rekommenderats att vara hemma från arbetet. I 
slutet av april månad visar socialförvaltningen en normal sjukfrånvaro.

Nyckeltal (Tertial -)

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall T1 
2020

Utfall 
kvinnor 
T1 2020

Utfall 
män 

T1 
2020

Utfall T1 
2019

Utfall 
kvinnor 
T1 2019

Utfall 
män 

T1 
2019

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 1/1-30/4 2,7% 1,5%

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-28/2 5,5% 5,5% 3,8% 5,2% 5% 5,8%

Sjukfrånvaro månadsanställda (%) 1/12-28/2 5,2% 5,5% 3,8% 5,3% 5% 6,1%
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Ekonomisk redovisning
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall per 30/4 2020
Budget per 30/4 

2020
Avvikelse per 30/4 

2020

Prognos 
budgetavvikelse 

helår 2020

Socialnämnd -460 -467 7 0

Ledning -5 345 275 -5 620 -17 013

Stab -3 233 -3 389 156 404

Öppenvård avd -1 483 -1 419 -64 -25

Öppna insatser -3 812 -3 900 88 303

HVB -1 941 -1 957 16 0

Socialt boende -2 019 -1 966 -53 318

Myndighet Barn, unga och 
familj avd -685 -749 64 475

Barn och unga -11 447 -9 149 -2 298 -4 169

Barn och familj -10 285 -10 277 -8 2 300

Myndighet Ek. bistånd och 
vuxna avd -785 -553 -232 -429

Ekonomiskt bistånd -23 584 -23 481 -103 -1 483

Ekonomiskt bistånd och 
vuxna -8 970 -6 097 -2 873 -3 681

Summa -74 049 -63 129 -10 920 -23 000

Kommentar till driftsredovisningen
Socialförvaltningens prognos för helår visar på ett underskott med 23 000 tkr.
Av detta beräknas kostnaderna för covid-19 att påverka socialförvaltningen med 1 800 tkr under 
första halvåret. Det är främst ekonomiskt bistånd och placeringar som beräknas generera extra 
kostnader under denna period. Exkluderas kostnaderna för covid-19 så är prognosen för helår -21 
200 tkr.

Utifrån den budgetavvikelse som redovisas för de första fyra månaderna kan denna prognos anses 
positiv. Socialförvaltningen har påbörjat åtgärder för att minska kostnaderna under återstående 
året, vilka ännu inte har börjat ge effekt.  I prognosen har hänsyn tagits till de påbörjade åtgärderna. 
Ytterligare åtgärder kommer att behöva vidtas för att för att sänka kostnaderna och minska 
budgetavvikelsen.

För ledning är socialförvaltningens beräknade underskott på helår -17 000 tkr budgeterat för att 
övriga enheter ska ha en realistisk budget.

Enheterna barn och unga samt ekonomiskt bistånd och vuxna prognostiserar underskott för 
placeringar.
Under 2019 inleddes arbete med att minska antalet placeringar, men att även korta ner 
placeringstider. En tydlig minskning skedde under de nio första månaderna för att sedan öka från 
och med oktober. Denna ökning har fortsatt under årets första månader, främst gällande 
placeringar av barn och unga. Det är inte bara antalet som ökar utan placeringarna är också 
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kostsamma. Prognosen för placeringar beräknas på helår redovisa ett minus i storleksordningen 
9 825 tkr.
För att inte hamna på ännu större underskott håller nu förvaltningen på att arbeta fram lösningar 
för att minska kostnaderna. Prognosen är beräknad utifrån att arbetet med att hjälpa barn och 
familjer hemma kommer igång under sommaren och att kostnaderna minskar from juli.  Kostnaden 
för placeringar kan även komma att påverkas av covid-19 under året. För första halvåret är 
prognosen -600 tkr. Den långsiktiga effekten är svår att bedöma.

Kostnaden för försörjningsstöd ligger för de fyra första månaderna 100 tkr högre än samma period 
förra året. Då är höjningen av riksnormen på 1,9% inräknad. Ett antal biståndstagare har också getts 
möjlighet till anställningar via Viadidakts projekt "Aktivt försörjningsstöd". Den del av lönen som inte 
ersätts via anställningsstöd betalar socialförvaltningen och kostnaden för perioden uppgår till 
248 tkr. Denna post är också medräknad. Kostnaden för försörjningsstöd har alltså ökat något från 
föregående år. Budgeten för året lades något lägre än förra årets utfall då målet är att minska 
kostnaderna.
Utbetalning av försörjningsstöd varierar över året beroende på antalet dagar i månaden. Om 
månaden är kort eller om det är helgdagar i slutet av månaden kan utbetalningen skjutas över till 
nästa månad. Socialförvaltningen gör jämförelser med tidigare år för att kunna göra prognos. För 
2020 följer utbetalningarna tidigare års svängningar.
Budgetavvikelsen för helår beräknas till -2 000 tkr inklusive effekten av covid-19 för första halvåret 
som uppskattas till -1 000 tkr.

Personalkostnader redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på fyra månader om
+2 162 tkr. Eftersom alla tjänster är budgeterade på heltid men en del av personalen har valt att 
arbeta mindre tid så ska personal generera ett fortsatt överskott. Ett antal personer har sagt upp sig, 
under perioden är det två personer som slutade i mars. Effekten av de egna uppsägningarna 
kommer att generera ett större överskott under resten av året. Det är några personer som varit 
sjukskrivna och kommer så att vara under en längre period. Om vissa av tjänsterna kommer att 
återbesättas eller om det behövs vikarier under året är ännu inte klarlagt. Prognos för 
personalkostnader på helår är +6 499 tkr.

Under perioden är kostnader för konsulter 117 tkr. Under samma period förra året kostade 
konsulterna 4 007 tkr. Konsulthjälp är endast tillåtet i ett par speciella ärenden.

Prognosen kan komma att ändras för året då effekterna av covid-19 börjar synas. Det 
socialförvaltningen ser kan ge effekt på ekonomin är att ett flertal personer har blivit av med sina 
jobb. Studerande kan få svårt att hitta sommarjobb och att de som nu tar studenten inte kommer ut 
i arbete. Detta är inget som syns ännu men kan komma att påverka förvaltningens ekonomi andra 
halvåret. I prognosen är ingen påverkan på perioden juli till december medräknad.
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Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall per 30/4 2020
Budget per 30/4 

2020
Avvikelse per 30/4 

2020

Prognos 
budgetavvikelse 

helår 2020

Digitalisering/utveckling 
data 0 -267 267 0

Möbler o inventarier ny 
våning 0 -66 66 0

Arbetsmiljöinvesteringar -95 -100 5 0

Nytt verksamhetssystem 0 -33 33 0

Summa -95 -465 370 0

Kommentar till investeringsredovisningen
De delar som socialförvaltningen jobbar med gällande digitalisering är:
- e-ansökan av ekonomiskt bistånd. Uppsättningen beräknas vara klar för tester efter semestern och 
driftsättning beräknas ske under hösten.
- arvoderingsmodul i Treserva. Arvode som betalas till bland annat kontakt- och familjehem kommer 
att ske med fil från Treserva direkt till lönesystemet. Tester kommer att ske under sommaren och 
driftsättning beräknas till oktober.
- faderskap. Avisering från skatteverket kommer att ske direkt in i Treserva och handläggare får 
meddelande via systemet.

Till nya våningen har det beställts två dörrar vilka ska installeras.

I de nya lokalerna har installerats larm för att säkra arbetsmiljön.

Projekt med upphandling av verksamhetssystem har påbörjats. Denna upphandling sker 
tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen och behöver vara klar under året. Uppsättning av 
nytt system beräknas pågå under 2021 för att kunna vara i drift vid årsskiftet 2021/2022.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-20
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under februari, mars och 
april månad 2020 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt 
SOCN Del/2020 §§ 2, 3, 4.
____________________ 
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Ackumulerade uppgifter 

Totalt antal hushåll försörjningsstöd 844 835 822 803

Antal barn som ingår i försörjningsstöd 836 903 868 865

Varav 18-24år 156 156 151 146

Varav antal med utbet. under månaden 587 559 628 600

Män 340 322 361 342

Kvinnor 247 237 267 258

Varav 18-24år 101 94 108 111

Män 58 47 56 58

Kvinnor 43 47 52 53

Avslutade ärenden 59 61 70 59

Varav 18-24år 9 15 13 13

Aktualiseringar 211 126 158 135

Startade utredningar 77 34 41 37

Varav 18-24år 18 8 9 12

Utbetalt försörjningsstöd under månaden 5 029 138 4 843 874 5 733 155 4 776 689 20 382 856

Genomsnitt per hushåll 8 568 8 665 9 129 7 961

Samtliga ärendetyper 989 977 960 945
(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)

Statistik försörjningsstöd 2020
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2020  

Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd 
 

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

24 22 50 19         

Varav 18-24 år 0 0 1 3         

Arbetar deltid ofriv  
väntar inkomst 

4 3 5 4         

Varav 18-24 år 0 1 3 1         

Arbetar heltid  
otillräcklig inkomst 

6 6 12 4         

Varav 18-24 år 2 1 3 1         

Arbetar heltid  
väntar inkomst 

2 7 7 8         

Varav 18-24 år 0 0 4 3         

Arbetslös ingen 
ersättning/stöd 

273 221 295 259         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Arbetslös  
otillräcklig ersättning/stöd 

162 157 166 186         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Arbetslös  
väntar på ersättning/stöd 

7 17 13 3         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Arbetshinder, sociala skäl 226 168 170 146         

Varav 18-24 år 51 14 4 13         

Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

32 40 38 41         

Varav 18-24 år 7 3 4 11         

Arbetshinder, sociala skäl, 54 40 37 26         
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insats kan ej erb. 

Orsak             
Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Arbetshinder, sociala skäl, 
våld i nära relation 

5 8 7 5         

Varav 18-24 år 4 5 0 2         

Ensamk ungdomar (18-20 år, 
gymn studerande) 

5 4 4 7         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Föräldraledig  
otillr föräldrap 

9 13 22 10         

Varav 18-24 år 3 2 6 3         

Föräldraledig  
väntar föräldrap 

3 9 3 1         

Varav 18-24 år 0 2 2 0         

Ingen etableringsers. (prest. 
Förmåga <25%) 

0 0 0 0         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Otillräcklig 
etableringsersättning 

9 9 9 2         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Otillräcklig 
pension/äldreförsöjningsstöd 

69 58 54 58         

Saknar barnomsorg 0 0 0 0         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

SFI 107 78 104 70         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Sjuk- eller aktivers  
otillräcklig ers 

25 17 21 33         

Varav 18-24 år 0 0 0 3         

Sjuk- eller aktivers väntar ers 0 0 3 1         

Varav 18-24 år 0 0 1          

Sjukskriven läkarintyg,  
ingen sjukpenning 

64 56 68 75         
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Varav 18-24 år 5 4 6 10         

Orsak             
Sjukskriven läkarintyg  
otillr sjukpenning 

14 8 27 12         

Varav 18-24 år 2 2 0 0         

Sjukskriven läkarintyg  
väntar sjukpenning 

2 20 2 3         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Studerar grundskolenivå 12 20 25 13         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Studerar gymnasienivå 11 12 14 17         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Utan försörjningshinder 2 1 2 1         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Väntar på 
etableringsersättning 

2 2 0 1         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

Väntar på 
pension/äldreförsörjningsstöd 

1 0 1 4         

Varav 18-24 år 0 0 0 0         

             

Totalt antal beslut 1130 996 1159 1009         

Varav 18-24 år 74 34 32 26         

             

Antal unika ärenden 587 526 565 537         

varav kvinnor 242 221 243 229         

varav män 345 305 322 308         

Antal unika ärendepersoner 991 906 1076 933         

varav kvinnor 256 223 273 227         

varav män 121 108 125 116         

 

Beslut tagna 1-31/1 
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Aktualiseringar

Barn 155 160 162 150

Vuxna 59 50 57 49

Förlängning av utredning

Barn 0 1 0 0

Nystartade utredningar

Barn 45 71 70 26

Vuxna 14 16 15 10

Pågående utredningar

Barn 241 257 289 258

Vuxna 58 53 49 42

Avslutade utredningar

Barn 55 33 55 58

Vuxna 18 16 16 14

Familjehemsplacerade <21 år SoL 

Flickor 24 24 27 27

Pojkar 28 30 30 29

Vårdnadsöverflyttade

Flickor 12 12 12 12

Pojkar 12 11 11 12

Familjehemsplacerade < 21 år LVU

Flickor 8 9 9 7

Pojkar 12 9 13 13

Tillfälliga placeringar

Flickor 6 6 7 8

Pojkar 3 5 4 3

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2020
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Barn HVB /SoL < 21 år

Flickor 5 1 2 2

Pojkar 9 9 8 13

Barn SIS < 21 år

Flickor 2 2 1 2

Pojkar 1 1 1 5

Barn HVB /LVU < 21 år

Flickor 2 1 3 2

Pojkar 5 4 5 5

Barn, Klivet SoL< 21 år

Stödboendet, 10 platser 11 11 10 11

HVB-Kollektivet, 6 platser 5 6 6 6

Barn, Klivet LVU <21 år

Kollektivet 0 0 0 0

Barn, Klivet JOUR <21 år

Kollektivet 0 0 0 0

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/

Komplementfamiljer/Kontaktpersoner

Flickor 14 15 15 15

Pojkar 32 34 30 33

Vuxna HVB/SOL

Kvinnor 7 5 4 5

Män 0 0 0 0

Vuxna LVM/SIS

Kvinnor 0 0 0 0

Män 0 0 0

Vuxna, familjehemsplacering

Kvinnor 0 0 0 0

Män 0 0 0 0
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Familjerätten

Aktualiseringar 60 42 27 45

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 36 32 34 36

Tingsrätten 

Påg. samarbetssamtal exl. 10 9 17 19

Tingsrätten 

Nystartade utredningar 6 10 7 9

Avslutade utredningar 14 5 8 10

Skrivna Avtal, vårdnad, boende 3 1 0 2

umgänge

Dödsboanmälningar 7 3 4 4
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Avancerad sökning Utskrivet: 2020-05-20 10:31 
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors 
 

 
 
Avancerad sökning 
Beteckning Beskrivning Typ Datum Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/Namn/Notering 
SOCN/2020:25 Fondmedel 2020 046 - Fonder, donationer, 

stipendier 
2020-04-09 SOCN Del/2020:4 

SOCN/2020:20 Förordnande 
samlingsakt 2020 

002 - Delegationsordning 2020-03-25 SOCN Del/2020:3/SOCN Del/2020:2 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-20
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

Meddelanden
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2020-02-19 – 2020-05-19.

Kommunfullmäktige
 KF §19 Upphandling av vård och sociala tjänster (Hnr: SOCN2020:104)
 KF §20 Revidering av handlingsplan CEMR (Hnr: SOCN2020:105)
 Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR KF 2020-02-24 § 20 (Hnr: SOCN2020:108)
 Beslut om att flytta fram Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023 (Hnr: 

SOCN2020:134)
 KS § 57 Intern kontroll 2019 (Hnr: SOCN2020:144)
 Förlängning av styrdokuments giltighetstid (Hnr: SOCN2020:191)
 KF §40 Policy mot företeelsen social dumpning (Hnr: SOCN2020:194)
 Policy mot företeelsen social dumpning, KF 2020-04-20, § 40 (Hnr: SOCN2020:195)
 KF §42 Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset  (Hnr: 

SOCN2020:196)
 KF §37 Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms kommun (Hnr: 

SOCN2020:198)
 Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms kommun, KF 2020-04-20, § 37 

(Hnr: SOCN2020:199)
 Inställt sammanträde för kommunfullmäktige (Hnr: SOCN2020:200)

Migrationsverket
 Migrationsverket skjuter upp överföring av kvotflyktingar till Sverige tillsvidare  (Hnr: 

SOCN2020:X)

Region Sörmland
 Verksamhetsberättelse och bokslut 2019. Nämnden för samverkan kring socialtjänst 

och vård. (Hnr: SOCN2020:113)
 Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 200305. (Hnr: 

SOCN2020:114)

Socialförvaltningen
 Samverkansprotokoll 2019-12-11 (Hnr: SOCN2020:99)
 Samverkansprotokoll 2020-01-15 (Hnr: SOCN2020:100)
 Samverkansprotokoll 2020-01-23 (Hnr: SOCN2020:101)
 Samverkansprotokoll 2020-02-03 (Hnr: SOCN2020:102)
 Samverkansprotokoll 2020-02-20 (Hnr: SOCN2020:103)

44

44



Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-05-20       -      

Stab

 Samverkansprotokoll 2020-03-23 (Hnr: SOCN2020:178)
 Samverkansprotokoll 2020-03-25 (Hnr: SOCN2020:179)
 Samverkansprotokoll 2020-04-23 (Hnr: SOCN2020:204)

____________________ 
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