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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2018-04-09 SOCN/2018:7 - 002 
Stab 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00 

www.katrineholm.se E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Linda Fager 

Socialnämnden

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2018 
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
JO har i avgörande uttalat att även beslut om umgängesbegränsning är beslut av 
principiell beskaffenhet och därför inte får delegeras, se Justitieombudsmannen (JO) 
2017-12-21, dnr 7984-2016. Med anledning av JO:s avgörande ändrar socialnämnden 
sin delegationsordning vad gäller beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 p. 
LVU till att sådana beslut ska tas av nämnd istället för som tidigare utskott.

Ärendets handlingar
• Förslag till reviderad delegationsordning

Ärendebeskrivning
Nämndernas delegationsrätt framgår av 6 kap 37 § Kommunallag (2017:725) (KL) 
vidare framgår enligt 38 § när beslutanderätten inte får delegeras. Enligt 6 kap 38 § p.3 
får ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda inte delegeras om de är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Högsta förvaltningsdomstolen har i dom 
HFD 2016 ref.74 uttalat att beslut att hemlighålla ett barns vistelseort med stöd av 14 § 
LVU är ett beslut som avser myndighetsutövning och som är av principiell 
beskaffenhet och därför omfattas av delegationsförbudet enligt 6 kap 38 § KL. 
Socialnämndens delegationsordning har tidigare ändrats med hänsyn till den nya praxis 
som utvecklats på området, dock har nya frågeställningar uppkommit med anledning 
av domen som inte beaktats i delegationsordningen. JO har i avgörande uttalat att även 
beslut om umgängesbegränsning är beslut av principiell beskaffenhet och därför inte 
får delegeras, se Justitieombudsmannen (JO) 2017-12-21, dnr 7984-2016. Med 
anledning av JO:s avgörande ändrar socialnämnden sin delegationsordning vad gäller 
beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 p. LVU till att sådana beslut ska tas 
av nämnd istället för som tidigare utskott. 

Ola Nordqvist 
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Akten
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Socialnämnden 

20

Ärenden Lagrum Delegat Kommentar

Beslut om att hos Förvaltningsrätten ansöka 
om förlängning av utredningstiden 

8 § LVU 

SOCN:s ordf, Marie- 
Louise Karlsson 
SOCN:s 1:e vice ordf, 
Christer Sundqvist 
SOCN:s 2:e vice ordf, 
Joha Frondelius 

Beslut om att omhändertagande jämlikt 6 § 
LVU skall upphöra 

9 § LVU 

SOCN:s ordf, Marie- 
Louise Karlsson 
SOCN:s 1:e vice ordf, 
Christer Sundqvist 
SOCN:s 2:e vice ordf, 
Joha Frondelius 

Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 st. 
LVU 
11 § 2 st. 
LVU 

Utskott 

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 
hem under vårdtiden 

11 § 2 st. 
LVU 

Utskott 

Beslut om den unges personliga förhållanden i 
den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 
och 2 st. LVU 

11 § 4 st. 
LVU 

Utskott 

vad gäller kortare vistelser utom 
familjehemmet samt samråd med hem för 
vård eller boende (28 § SoF) 

11 § 4 st. 
LVU 

Socialsekreterare 

övriga fall 
11 § 4 st. 
LVU 

Enhetschef 

Övervägande av om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 

13 § 1 st. 
LVU 
13 § 2 st. 
LVU 

Utskott 

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU 
skall upphöra 

14 § 3 st. 
LVU 

Utskott 

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 
skall utövas i fall när överenskommelse ej kan 

14 § 2 st. 1 p. 
LVU 

Socialnämnd 
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Ärenden Lagrum Delegat Kommentar

nås med förälder/ vårdnadshavare 

i avvaktan utskottets sammanträde 
14 § 2 st. 1 p. 
LVU 

SOCN:s ordf, Marie- 

Louise Karlsson 

SOCN:s 1:e vice ordf, 
Christer Sundqvist 
SOCN:s 2:e vice ordf, 
Joha Frondelius 

Beslut om att den unges vistelseort inte skall 
röjas för förälder/ vårdnadshavare 

14 § 2 st. 2 p. 
LVU 

Socialnämnd 

Beslut om att den unges vistelseort inte skall 
röjas för förälder/ vårdnadshavare, i 
brådskande ärenden där nämndens avgörande 
inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 2 p.
LVU

SOCN:s ordf, Marie- 
Louise Karlsson 
SOCN:s 1:e vice ordf, 
Christer Sundqvist 
SOCN:s 2:e vice ordf, 
Joha Frondelius 

Övervägande av om beslut beträffande 
umgänge eller hemlighållande av vistelseort 
jämlikt 14 § 2 st. 1 och 2 p. LVU fortfarande 
behövs 

14 § 3 st. 
LVU Utskott 

Beslut om upphörande av vård enligt LVU 21 § LVU Utskott 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Utskott 

om utskottets beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud ej kan avvaktas 

27 § 2 st. 
LVU 

SOCN:s ordf, Marie- 
Louise Karlsson 
SOCN:s 1:e vice ordf, 
Christer Sundqvist 
SOCN:s 2:e vice ordf, 
Joha Frondelius 

beslut skall anmälas 
vid nämndens nästa 
sammanträde 

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud 
skall upphöra 

30 § 2 st. 
LVU 

Verksamhetsledare 

Beslut om den unges umgänge med förälder/ 
vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfällig 
flyttningsförbud 

31 § LVU Utskott 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2018-04-09 SOCN/2014:95 - 
759 

LEDNING 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-575 37 

www.katrineholm.se E-post: Ola.Nordqvist@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Ola Nordqvist 

Socialnämnden

Internkontrollplan 2018
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den reviderade internkontrollplanen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje 
nämnd upprätta en internkontrollplan i tillräcklig omfattning.

Socialnämnden har beslutat om Internkontrollplan 2015-2018 som följts upp och 
reviderats för varje år. Internkontrollplanen har varit mycket omfattande och har 
handlat mycket om att följa upp de interna rutiner som tagits fram inom förvaltningen. 
Vid träff med kommunens revisorer och med PWC rekommenderades vi att minska 
antalet kontrollpunkter i internkontrollplanen och att de skall löpa från år till år. Med 
utgångspunkt från detta har en ny internkontrollplan tagits fram i samråd med 
förvaltningens avdelningschefer som på ett tydligt sätt speglar förvaltningens behov av 
kontrollpunkter för 2018.

Ärendets handlingar
 Förslag till internkontrollplan socialnämnden 2018

Ola Nordqvist
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Internkontrollplan 
Socialnämnden
År 2018
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1 Sammanfattning
Internkontroll som socialförvaltningen bedriver handlar om tydlighet, ordning och reda. Denna 
kontrollform handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som 
bidrar till detta. Internkontroll ska innefatta;

 tydlig ansvarsfördelning på vem som ska kontrollera vad,
 riskbedömningar och riskhantering,
 faktiska kontrollaktiviteter som socialnämnden har beslutat om,
 information och kommunikation till nämnd, ledning och medarbetare,
 uppföljning och utvärdering av lärande och förbättringar.

Socialnämnden ansvarar för att förvaltningens interna kontroll är tillräcklig i sin omfattning. 
Internkontrollen är en del av det löpande arbetet i verksamheten.

Utifrån internkontrollrapporten för respektive år ska åtgärder vidtas inom den verksamhet som 
uppvisar eventuella bister

2 Inledning
2.1 Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner 
som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är 
laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 
kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga 
fel.

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att 
nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska 
årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.
2.2 Framtagande av internkontrollplan

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

 Kartläggning av presumtiva riskområden.
 Värdering av risker.
 Upprättandet av internkontrollplanen
 Rapportering
Nämnderna ska senast i december fastställa sina planer för nästkommande års interna kontroll 
(internkontrollplan).

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars 
vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för 
beredning.
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3 Kartläggning och riskvärdering av de områden, 
processer och rutiner som ska beaktas i
internkontrollplanen genomförs. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och 
väsentlighet.

Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet 
avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk Väsentlighet
Värde Förklaring Värde Förklaring
1 Osannolik 1 Försumbar
2 Mindre sannolik 2 Lindrig
3 Möjlig 3 Kännbar
4 Sannolik 4 Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering
 (risk x väsentlighet)

Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.
Värde 4-8 Risken hålls under 

uppsikt.
Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan
Värde 16 Stor risk som kräver 

åtgärd.
Internkontrollplan
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4 Bilaga Internkontrollplan 2018 (Socialnämnden)
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod    Kontroll-   

   frekvens
Riskvärdering

Investeringsredovisning Inköp ska klara krav på 
investering

Ekonom Komplett Två ggr/år 9

Fakturahantering Rutin för attest, kontering, 
moms och debiteringsrutiner

Ekonom Komplett  Två ggr/år 9

Återsökning från 
Migrationsverket

Rutin för ansökan om 
ersättning för asylsökande 
och personer med 
uppehållstillstånd

Enhetschef bistånd 
barn, unga och vuxna 
Ekonom

Komplett Två ggr/år 9

Rutin för hur arbetet utifrån 
kvalitetsledningssystemet 
dokumenteras

Förvaltningschef 
Avdelningschefer

Komplett  1 ggr/år 9

Rutin för årlig 
kvalitetsberättelse

Förvaltningschef 
Avdelningschefer

Komplett  1 ggr/år 9

Systematiskt och 
fortlöpande utveckla och 
säkra kvalitet i 
verksamheten

Rutin för egenkontroll, 
tillbud, 
avvikelserapportering, 
klagomål och Lex Sarah

Förvaltningschef
Avdelningschefer

Komplett 1 ggr/år 9

Datasäkerhet Uppföljning av loggar i 
verksamhetssystemet

Enhetschefer
Systemförvaltare

Stickprov 6 ggr/år 9

Rutin för diarieföring, 
förvaring och utlämning av 
allmänna handlingar

Enhetschef Staben Komplett 1ggr/år 9Offentlighet, sekretess och 
informationssäkerhet

Rutin för personalens 
tystnadsplikt, skyldighet att 
lämna ut uppgifter, 
behörighet att ta del av 
dokumentation

Förvaltningschef 
Avdelningschefer
Enhetschef staben

Komplett 1ggr år 10

Rutin för inkomna 
handlingar som tillhör 
personakt samt 
upprättande, förvaring och 
gallring

Avdelningschef 
Myndighet Enhetschef 
Staben

Komplett 1ggr/år 10Dokumentation i 
individärenden

Rutin för förvaring av 
handlingar när anmälan inte 
leder till att utredning inleds

Avdelningschef 
Myndighet
Enhetschef Staben

Komplett 1ggr/år 9

Förhandsbedömning Rutin för månadsvis 
granskning av fem 
avslutade utredningar som 
avser barn, unga och vuxna

Avdelningschef 
Myndighet

Komplett 12ggr/år 10

Planera, genomföra och 
dokumentera en utredning 
samt följa upp en 
behovsprövad insats

Rutin för beslutande, 
kommunicerande, 
omprövning

Avdelningschef    
Myndighet

Komplett 1ggr/år 10

Rutin för att insatser 
verkställs inom 90 dagar

Avdelningschef 
Myndighet

Komplett     1ggr/år 10

Rutin för uppföljning av 
pågående insatser

Avdelningschef 
Myndighet

Komplett 1ggr/år 9

Inledning av ansökan 
ekonomiskt bistånd

Säkerställa hur ansökan om 
ekonomiskt bistånd inleds

Avdelningschef 
Myndighet
Enhetschef

Stickprov 3ggr/vecka 9

Fler personer till egen 
försörjning

Andel klienter som går till 
egen försörjning

Avdelningschef 
Myndighet

Komplett 1ggr/år 9
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Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod    Kontroll-   
   frekvens

Riskvärdering

Enhetschef 

Attraktiv arbetsgivare Andel rekryteringar  med 
önskad utgång

Förvaltningschef
Avdelningschef

Komplett 1ggr/år 9
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Månadsrapport 
Socialförvaltningen 
Mar 2018 
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Socialförvaltningen 

3 

1 Drift 

1.1 Helårsprognos 

När det gäller verksamhetsåret 2018 så har vi fortsatt stora och tuffa utmaningar inom 

förvaltningen. Placeringskostnaderna har ökat pga. att antalet allvarliga anmälningar har ökat 

och därigenom har behovet av dygnet runt-omsorg ökat markant. När det gäller kostnaderna för 

för försörjningsstöd så har antalet hushåll minskat men kostnaderna för utbetalning av 

ekonomiskt bistånd har dock inte minskat i samma takt pga. stora familjer i behov av stöd. 

Förvaltningen har inrättat en intern åtgärdsplan som ska sänka verksamhetens kostnader och 

således behålla en budget i balans. Med detta i beaktande räknar socialförvaltningen att hålla sin 

budget för år 2018. Åtgärdsplanen består av följande delar: 

Uppdraget till Viadidaktnämnden, socialnämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen att 

gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt 

arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Översyn av alla 

ärenden inom försörjningsstöd. Fortsatt arbete i våra samverkansgrupper TRIS (Tidig 

Rehabilitering I Samverkan) och RIGA (Rätt Insats Gemensamt ansvar) för de personer som av 

olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Översyn av subventionerade anställningar. 

Upphandling och samordning av HVB-placeringar. Översyn av alla placeringar, 

öppenvårsdsinsatser och lösningar på hemmaplan för att minska kostnader. Samverkansavtal 

med BUP vid placeringar och länsövergripande samarbete kring barn och unga med komplexa 

vårdbehov. 

Vi kommer också att se över kostnadsposter som kan reduceras på både lång och kort sikt samt 

vilka aktiviteter vi måste skjuta på framtiden. En annan viktig åtgärd är att succesivt avveckla de 

konsulter som togs in förra året vid en kraftig ärendetopp. Detta måste dock ske i samklang med 

arbetsmiljön för våra medarbetare. 

Detta nödvändiga och viktiga arbete klarar vi inte själva utan hjälp med av våra interna och 

externa samverkansparter. Därför måste vi alla byta ut klubbtröjan mot landslagströjan. Rapport 

kring åtgärdsplanen kommer att lämnas till KS varja månad. 

Vi kommer också inom vår förvaltning se över delar av våra processer för att förenkla och bli 

mer tillgängliga för våra brukare och klienter genom ett fortsatt utvecklingsarbete med 

digitalisering, exempelvis  av ansökningar för ekonomiskt bistånd kopplat till vårt 

verksamhetssystem, digitalt stöd för klienter inom missbruksvården och taligenkänning för att 

förenkla journalskrivande och därigenom frilägga mer tid för klienten. 

1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen 

Staben 

Under februari månad har det inkommit två nyansökningar där kommunen söker 

serveringstillstånd för äldreboendena Yngaregården i Björkvik och Almgården i Julita. 

Katrineholms kommun har en önskan om att kommunens kransorter ska kunna servera ett glas 

vin eller öl till boende och andra matgäster vid äldreboendena i Björkvik och Julita. 

I december avslog även socialnämnden Pinchos ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. 

Beslutet överklagades och under januari lämnade socialnämnden yttrande till Förvaltningsrätten. 

Det har inkommit nya uppgifter från den sökande som socialförvaltningen kommer att yttra sig 

över. 
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Alkoholhandläggare har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens miljökontor 

genomfört tillsyn med anledning av ett projekt de har fått på uppdrag av Livsmedelsverket. 

Uppdraget heter "Spritprojektet" och handlar om att kunna härleda och spåra vart spriten, som 

finns hos krögarna, är inköpt. I samband med detta tog alkoholhandläggare spritprover på tio 

utskänkningsställen i Katrineholm. Svar på prover väntas och kommer att redovisas vid senare 

månadsrapportering. 

Alkoholhandläggare har sammankallat till ett samverkansmöte tillsammans med miljökontoret, 

Polisen, Räddningstjänsten och Skatteverket. Två gemensamma tillsyner är inplanerade med 

Polisen, en under våren och en under hösten. Övriga myndigheter är intresserade av att följa 

med på tillsyn, dialog sker löpande. 

Förvaltningen har haft en krögarträff med god uppslutning där 16 krögare kom för att lyssna på 

information och ha möjlighet att kunna ställa frågor. De myndigheter som medverkade var 

alkoholhandläggaren, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. 

Myndighetsavdelningen 

Socialförvaltningens myndighetsavdelning har under månaden haft ett högt tryck på 

mottagningsgruppen och arbetsmarknadsgruppen. Många utsatta personer med hyresskulder, 

som har förfallit och överlämnats till Kronofogden, har varit i kontaktat med förvaltningen för 

att få stöd. Socialsekreterarna har jobbat hårt med respektive individ kring deras boendesituation 

och i majoriteten av fallen har man kunnat hitta bra boendelösningar. Det fortsatta arbetet i 

dessa ärenden blir att ge ekonomiskt rådgivning och stöd i att strukturera den egna ekonomiska 

situationen. Det kan även bli aktuellt att motivera till annan hjälp för personerna tex genom 

godmanskap. 

Det fortsätter vara en stor utmaning att hitta SiS-platser till de ungdomar som behöver denna typ 

av insats. I väntan på ledig plats tvingas verksamheten placera ungdomar i en annan form än vad 

kanske ungdomens behov kräver. 

Avdelningens budget och skuldrådgivning har under månaden jobbat hårt för att kunna hålla 

rimliga väntetider. Det är bra att fler ansöker om stöd men det innebär också att antal ärenden 

inte minskar. Tvärtom är det fortsatt högt inflöde avseende antal personer som ansöker om 

skuldsanering enligt lag. 

Utredarna för sociala kontrakt har börjat systematiskt följa upp hyresskulder som finns inom 

pågående ärenden. Hittills har de kunnat konstatera att beviljandefrekvensen har ökat de senaste 

månaderna, vilket skapar utmaningar att tillgodose dessa personer med lägenheter på grund av 

den rådande bostadsbristen. 

En ständigt pågående dialog behövs med fastighetsägare för att bryta inlåsningseffekten för de 

som bor i träningsboende och sociala kontrakt. Övergången från träningsboende/ sociala 

kontrakt till eget hyreskontrakt är viktigt och fokus ska ligga på individens förmåga/ situation 

istället för att det är begränsat till tidangivelser. Exempel är KFAB där individer behöver bo två 

år innan övergång till eget hyreskontrakt, och Heimstaden som inte accepterar övergång till eget 

hyreskontrakt. Individer hålls kvar i utanförskap och det finns inlåsningseffekter. Det är inte bra 

och det blir tungarbetat med långa tidsintervaller för individer och socialtjänst 

Arbetsgrupp för RIGA (Rätt Insats Gemensamt Ansvar) för KFV (Västra Sörmland 

Katrineholm-Flen-Vingåker) träffades i början av februari. Parterna kom då överens om att 

implementera arbetssättet RIGA för alla sjukskrivna 0-klassade i KFV regiononen. 

Utvecklingsledare Irene Johansson kommer att finnas med i implementeringsarbetet i syfte att 

ge stöd i att komma igång med systematisk uppföljning av arbetsmetoden RIGA. Vilka effekter 

detta får återstår att se. 
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Styrgrupp för Tris hade möte på Socialförvaltningen i Katrineholm under den gångna månaden. 

På mötet fastställds att arbetet utifrån RIGA implementeras och en uppföljning av detta har 

planerats in i början av maj. 

Styrgrupp för TUNA-projektet har även genomfört, där Micke Bejer redovisade för projektets 

resultat. Det har varit diskussioner på LSG nivå om hur finansiering av Tuna vid en 

implementering ska vara utformad. Arbetsförmedlingen har gett signaler om att verksamheten är 

osäker på om de ska fortsätta finnas representerade i detta arbete. Myndighetsavdelningen är 

orolig för att målgruppen som Tuna fångar upp och ger stöd till idag kommer att inom kort stå 

utan någon insats om Arbetsförmedlingen drar tillbaka sitt engagemang i projektet. 

Öppenvården 

I februari bytte verksamheten FRIDA namn till Relationsvåldsteamet och i samband med det 

genomfördes en mindre invigning med information och mingel för samverkanspartners. 

Relationsvåldsteamet erbjuder numera behandling enligt metoden ”Samtal om våld” till 

våldsutövare, som bygger på ATV:s (alternativ till våld) behandlingsprinciper med tillägg av 

motiverande samtal. Ett hedersvåldsteam har också startats med fokus på utveckling inom 

arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen i Våld i nära relationer för 

personalen på Vård- och omsorgsförvaltningen är nu klar, sammanlagt deltog 800 medarbetare. 

Arbetet och planeringen med att ta fram fler behandlingsmetoder för personer med missbruk 

pågår. Arbetet görs i samverkan med myndighetsavdelningen och främst med vuxenutredare. I 

februari genomförde Mercur en anhörighelg där 15 personer deltog. 

Familjeenheten deltar i ett forskningsprojekt, FÖRST- föräldrastöd som genomförs av 

Mälardalens högskola och handlar om föräldrar som brister i sin roll som vårdnadshavare. 

Projektet syftar till att utveckla pedagogiska verktyg i det sociala omsorgsarbetet för att stödja 

och förbättra föräldrars omsorgsförmåga. Ur FÖRST har det vuxit fram ett arbetsverktyg som är 

ett reflektions- och självutvecklingsinstrument för behandlare och myndighetspersonal som 

arbetar med föräldrar. Familjeenheten genomgår nu utbilning i projektet och kommer under 

våren att börja använda reflektions- och självutvecklingsinstrument och syftet är att sedan 

implementera instrumentet i i det dagliga arbetet med familjer. 

Under månade har det inkommit 15 nya familjer till familjeenheten för råd och stöd eller 

familjebehandling. Ökningen av ärenden med uppfostringsvåld i enheten Barn, unga och vuxna 

speglar även en ökning av ärenden till Familjeenheten med samma problematik. Insatserna 

handlar om att ge råd och stöd i uppfostran utan att använda våld, men det handlar också mycket 

om information lagar, regler och samhällsinformation. Familjeenheten kommer starta COPE 

föräldrastödsutbildning i vår och hittills har nio föräldrapar anmält intresse. En framtida 

utmaning är att kunna erbjuda COPE till föräldrar med invandrabakgrund, men då behöver 

utbildningsmaterialet tas fram på fler olika språk. 

Ungdomsenhetens fältassistenter har tillsammans med polisen genomfört flera så kallade 

orosbesök hemma hos familjer där det finns oro för att ungdomar riskerar att utveckla ett 

kriminellt beteende. Besöken har tagits emot positivt från föräldrarna då de fått en större insyn i 

ungdomarnas umgänge och miljöer. Under februari har ungdomseneheten och barn och 

ungdomsutredarna i myndighetsgruppen haft en planeringsdag med fokus på samverkan. Man 

tittade på om de insatser som erbjuds idag täcker behovet, och vilka eventuella behov av andra 

insatser som finns. 

Arbetet i den sociala insatsgruppen har ändrats något i och med att ungdomarnas problematik är 

svårare jämfört med tidigare. De har en grövre kriminalitet och ett mindre socialt stöd i 

familjerna. Uppföljning genomförs fortlöpande för att följa om insatsen är gynnsam och kan 

hjälpa att bryta det kriminella beteendet och främjar en god utveckling. 
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Under februari har Kollektivet HVB haft sju ungdomar, en flyttade till Klivet stödboende och en 

kommer flytta in under mars. På Klivet har det varit tio stycken ungdomar och en kommer flytta 

in i mars. Det innebär, om inget oförutsett händer, att både Klivet och Kollektivet kommer att 

vara fullt. 

Då inflödet av ensamkommande barn minskat under det föregående året och det fortsätter att 

vara ett lågt inflöde så finns det i nuläget inget behov av ett eget HVB för målgruppen. Därav 

har Vallmovillans hyresavtal med Omsorgshuset sagts upp. Uppsägningstiden är nio månader, 

vilket innebär att verksamheten stänger sista oktober. Personal, ungdomar och gode män är 

informerade och planering finns för samtliga ungdomar. Förvaltningschef och avdelningschef 

ska träffa KFAB för att diskutera möjligheterna att få hyra fler lägenheter till Klivet då behovet 

av stödboende istället ökar. Under februari har Vallmovillan haft sju ungdomar i boendet, fyra 

av dessa ungdomar har uppehållstillstånd. 

Planering av familjecentral och planering av Lyckliga gatans gatufester fortlöper. I sommar 

kommer tre gatufester att genomföras. Utöver Nävertorp och Norr kommer även en fest att vara 

i Valla. 

1.3 Integration och mottagande 
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2 Investeringar 

2.1 Helårsprognos 

2.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen 
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DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Socialnämnden 2018-03-08 

Utdragsbestyrkande

SOCNDEL/§ 5

Beslut om socialnämndens fonder 2018 
Beslut
1. Fonddelegationen beslutar att år 2018 göra en utdelning från Sjukhjälpsfonden

och att ansökningar får göras till den 30 april 2018.

2. Fonddelegationen överlämnar till Kommunstyrelsen att besluta om utdelning från
Stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel.

3. Fonddelegationen beslutar att år 2018 inte göra utdelning från Katrineholms
samfond för ändamål inom barnavården, Von Post-Manderströmska fonden och
Julita sockens fattigvårdsfond.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden utgör styrelse för fonderna:
 Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården
 Sjukhjälpsfonden
 von Post-Manderströmska fonden
 Johan August Karlssons testamentsmedel
 Julita sockens fattigvårdsfond

Socialnämnden har utsett Christer Sundqvist (M) och Joha Frondelius (KD) till 
delegater med rätt att fatta beslut rörande ansökningar om medel ur de fonder för vilka 
socialnämnden utgör styrelse till och med 31 december 2018.

Utdelning från Sjukhjälpsfonden ska ske enligt tidigare praxis. Fonden ska upplösas 
och kvarvarande medel delas ut 2018-2022. 

Fonden Johan August Karlssons testamentsmedel ska upplösas och fonddelegationen 
överlämnar till Kommunstyrelsen att besluta om utdelning från Stiftelsen Johan 
August Karlssons testamentsmedel då dess ändamål ej går att uppfylla. 

Det finns inga utbetalningsbara medel i fonderna Katrineholms samfond för ändamål 
inom barnavården, Von Post-Manderströmska fonden och Julita sockens 
fattigvårdsfond. Därmed kan inga utbetalningar ske.

Christer Sundqvist (M) Joha Frondelius (KD)

Beslutet skickas till:
Ekonomi- och upphandlingskontoret
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Totalt antal hushåll försörjningsstöd 820 823 842

Antal barn som ingår i försörjningsstöd 891 867 900

Varav 18-24år 120 125 130

Varav antal med utbet. under månaden 604 575 629

Män 357 337 366

Kvinnor 247 238 263

Varav 18-24år 78 76 91

Män 43 41 47

Kvinnor 35 35 44

Samtliga ärendetyper 1009 1004 1029
(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)

Avslutade ärenden 66 49 69

Varav 18-24år 15 17 10

Aktualiseringar 143 114 104

Startade utredningar 60 54 59

Varav 18-24år 18 16 19

Utbetalt försörjningsstöd under månaden 4 915 842 4 532 021 5 354 000

Genomsnitt per hushåll 8 139 7 882 8 512

Statistik försörjningsstöd 2018
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2018	
Beslutsstatistik	–	orsak	till	försörjningsstöd	

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

21  16  24 

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

8  1  5 

Varav 18‐24 år  0  0  1 
Arbetar heltid  
otillräcklig inkomst 

6  5  7 

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

5  8  3 

Varav 18‐24 år  0  0  0 
Arbetslös ingen 
ersättning/stöd 

262  239  268 

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

191  176  190 

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

14  13  10 

Varav 18‐24 år  0  0  0 
Arbetshinder, sociala skäl  148  158  158 
Varav 18‐24 år  6  3  4 
Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

18  25  25 

Varav 18‐24 år  0  0  0 
Arbetshinder, sociala skäl, 
insats kan ej erb. 

17  18  23 
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Orsak	 Jan	 Feb	 Mars	 April	 Maj	 Juni	 Juli	 Aug	 Sep	 Okt	 Nov	 Dec	
Varav 18‐24 år  0  0 
Arbetshinder, sociala skäl, 
våld i nära relation 

8  6  5 

Varav 18‐24 år  2  0  1 
Ensamk ungdomar (18‐20 år, 
gymn studerande) 

6  10  11 

Varav 18‐24 år  0  0 
Föräldraledig  
otillr föräldrap 

14  17  22 

Varav 18‐24 år  5  6  11 
Föräldraledig 
väntar föräldrap 

1  4  6 

Varav 18‐24 år  0  1  2 
Ingen etableringsers. (prest. 
Förmåga <25%) 

2  3  0 

Varav 18‐24 år  0  0  0 
Otillräcklig 
etableringsersättning 

13  12  23 

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

48  56  58 

Saknar barnomsorg  0  1  0 
Varav 18‐24 år  0  0  0 
SFI  89  94  120 
Varav 18‐24 år  0  0  0 
Sjuk‐ eller aktivers  
otillräcklig ers 

24  20  34 

Varav 18‐24 år  0  0  0 
Sjuk‐ eller aktivers väntar ers  6  3  1 
Varav 18‐24 år  2  3 
Sjukskriven läkarintyg, 
ingen sjukpenning 

69  83  76 

Varav 18‐24 år  5  8  3 
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Orsak	 Jan	 Feb	 Mars	 April	 Maj	 Juni	 Juli	 Aug	 Sep	 Okt	 Nov	 Dec	
Sjukskriven läkarintyg  
otillr sjukpenning 

7  7  16 

Varav 18‐24 år  1  0  2 
Sjukskriven läkarintyg  
väntar sjukpenning 

3  0  2 

Varav 18‐24 år  1  0  1 
Studerar grundskolenivå  28  28  30 
Varav 18‐24 år  0  0  0 
Studerar gymnasienivå  8  13  12 
Varav 18‐24 år  0  0  0 
Utan försörjningshinder  0  8  0 
Varav 18‐24 år  0  0  0 
Väntar på 
etableringsersättning 

5  8  13 

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

2  0  0 

Varav 18‐24 år  0  0  0 

Totalt antal beslut  1023  1032  1142 
Varav 18‐24 år  51  22  26 

Antal unika ärenden  568  548  589 
varav kvinnor  232  221  243 
varav män  336  327  345 
Antal unika ärendepersoner  958  881  756 
varav kvinnor  520  478  322 
varav män  438  403  434 

Beslut tagna 1‐31/3 2018 
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Aktualiseringar
Barn 134 140 156
Vuxna 54 44 49

Förlängning av utredning
Barn 0 7 0

Nystartade utredningar
Barn 54 40 36
Vuxna 12 9 14

Pågående utredningar
Barn 228 227 221
Vuxna 24 21 31

Avslutade utredningar
Barn 39 42 41
Vuxna 9 5 6

Familjehemsplacerade <21 år SoL 
Flickor 17 20 20
Pojkar 40 44 41

Vårdnadsöverflyttade
Flickor 8 8 8
Pojkar 14 13 12

Familjehemsplacerade < 21 år LVU
Flickor 9 10 10
Pojkar 9 13 13

Tillfälliga placeringar
Flickor 1 4 6
Pojkar 6 10 8

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2018
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Barn HVB /SoL < 21 år
Flickor 3 5 6
Pojkar 18 19 9

Barn SIS < 21 år
Flickor 0 0 0
Pojkar 3 2 4

Barn HVB /LVU < 21 år
Flickor 1 0 0
Pojkar 7 7 8

Barn, Klivet SoL< 21 år
Lägenhetsboendet, 10 platser 10 10 9
Kollektivet, 6 platser 7 7 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 22 24 26
Pojkar 27 28 28

Vuxna HVB/SOL
Kvinnor 6 5 7
Män 12 11 13

Vuxna LVM/SIS
Kvinnor 0 0 0
Män 2 2 2

Vuxna, familjehemsplacering
Kvinnor 1 1 1
Män 1 0 0
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Familjerätten
Aktualiseringar 62 38 44

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 25 25 27
Tingsrätten 

Påg. samarbetssamtal exl. 12 11 10
Tingsrätten 

Nystartade utredningar 5 5 5

Avslutade utredningar 5 2 10

Skrivna Avtal, vårdnad, boende 0 0 0
umgänge

Dödsboanmälningar 12 10 7
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2018-04-11 
Stab 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 00 

www.katrineholm.se E-post: Madelene.Sonnerfors@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Madelene Sönnerfors 

Socialnämnden

Meddelanden SOCN 2018-04-18 
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 
2018-03-14 – 2018-04-10. Förteckning över handlingarna finns på socialförvaltningen, 
Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
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