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Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2018-10-15 SOCN/2018:90 - 
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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
Madelene Sönnerfors 

Socialnämnden

Sammanträdesdagar 2019 - socialnämnden samt dess 
utskott 
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2019 för 
socialnämnden samt dess utskott.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2019 för 
socialnämnden och dess utskott enligt följande:

Månad Utskott
torsdagar 
kl. 08:30

SOCN
onsdagar
kl. 15:00

Anmärkning Beredning
tisdagar 
kl 10:30

januari 10
24

23 15

februari 7
21

20 12

mars 7
21

20  Årsredovisning för 2018
 Redovisning av genomförd

internkontroll (1 mars)

12

april 4
18

24 16

maj 2
16

29 (onsdag)

15 7

juni 13
27

12 4

juli 11 -
augusti 8

22
21  Underlag för övergripande

plan med budget för 2020-
2022 (31 augusti)

13

september 5
19

18  Delårsrapport för 2019
(30 september)

10

oktober 3
17

23  Sammanträdesdagar 2020 15
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31
november 14

28
-

december 12 18 10

Förslaget har anpassats efter kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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1 Drift
1.1 Helårsprognos
Fokus har nu varit på vårt underskott kopplat till vår delårsrapport. Utifrån detta har vi från 
förvaltningen arbetat fram en åtgärdsplan uppdelat på fyra delar:

 Åtgärder på kort sikt
 Åtgärder för kompetens- och personalförsörjning
 Åtgärder för att minska kostnader för placeringar
 Åtgärder för att minska kostnader för försörjningsstöd

Vi har tillsatt en processledare som inom ramen för sin ordinarie tjänst kommer att leda och 
hålla i hop arbetet med åtgärdsplanen. Vi har i dagsläget vakantsatt fyra tjänster och har 
inköpsstopp året ut för utbildningar, konferenser som inte redan är inplanerade. Våra åtgärder 
för kompetens- och personalförsörjning är:

 Plan för utfasning av konsulter, en till två under hösten av nio konsulter.
 Behov av stöd från HR för rekryteringar
 Hur kan vi bli en attraktiv arbetsgivare, fördjupad samverkan med lärosäten för

nyrekrytering och plan för hur vi behåller vår ordinarie personal.
Våra åtgärder för att minska kostnader för placeringar är:

 Obligatoriska tjänstemannaberedningar inför placeringar som inte är akuta. Det skall
vara tydligt i utredningarna om man uttömt alla möjligheter på hemmaplan och det skall
finnas en öppenvård som kan ta emot tidigt för att förkorta placeringar. Snabba samråd
vid akuta placeringar för att snabbt planera för insatser på hemmaplan när placeringen
avslutas.

 Översyn av placeringar på Vårnäs behandlingshem, både på öppet intag och på
biståndsbeslut

 Utökat samarbete med vuxenpsykiatrin och barn-och vuxenpsykiatrin för att motverka
placeringar. Här är arbetet påbörjat genom en överenskommelse med barn och
ungdomspsykiatrin vid placeringar. När det gäller vuxenplaceringar så kommer
psykiatrin att konsulteras för att inte göra ”onödiga” utredningar i samband med
placeringar.

 Påbörjad planering för omplacering av den dyrbara placeringen på SiS
Våra åtgärder för att minska kostnader för försörjningsstöd är:

 Plan för subventionerade anställningar och kommunala tjänster inom våra förvaltningar
som leder till A-kassa (Medel från Tillväxtverket, fortfarande osäkert utifrån det
politiska läget). 20 kommunala tjänster skulle kunna minska vårt försörjningsstöd
närmare två miljoner kronor på årsbasis.

 Att vi har ett arbetsmarknadsperspektiv från dag ett när vi träffar klienter och att klienten
får träffa en coach på Viadidakt inom en vecka.

 Arbetsförmedlingen är inne i en stor organisationsförändring vilket gjort att samarbetet
bitvis haltat. Vi kommer nu gemensamt titta på en ny gemensam samverkansplattform
där även Viadidakt ingår.

 Fortsatt arbete med Försäkringskassan så att klienter med försörjningsstöd hamnar rätt i
trygghetssystemen.
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Övriga åtgärder är ett fortsatt arbete med digitalisering, översyn av förvaltningens organisation 
för att arbeta mer effektivt och sist men inte minst, tydligare ekonomiska uppföljningar, styrning 
och analyser månadsvis kopplat till månadsrapporterna till nämnden. Arbetet med åtgärdsplanen 
har påbörjats, ett möte med alla chefer har genomförts och vi har haft gemensamt möte med våra 
verksamhetsledare, sedan är nästa steg att det skall ut på arbetsplatsträffar och samverkas med 
de fackliga organisationerna. Utifrån detta får processledaren ett mer tydligt uppdrag.
När det gäller arbetet med länsgemensam socialjour för länet som kommer att skötas av 
Eskilstuna kommuns socialjour så fortskrider det. Ett förslag på avtal håller på att arbetas fram 
med en kostnadskalkyl. Ett jourhem är rekryterat hos oss, och arbetet med digital 
ordförandesignering har prövats och fungerar. Starten för den gemensamma jouren har flyttats 
fram till efter årsskiftet.
Socialförvaltningen har i uppdrag att utreda IOP Idéburet offentligt partnerskap som är ett avtal 
mellan offentlig sektor och en idéburen organisation. Det kan vara ett alternativ till upphandling 
eller föreningsbidrag. Modellen togs fram 2010 av Forum för frivilligt socialt arbete. I avtalet 
bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet 
ska gälla med mera. Båda parter måste bidra. När två eller fler parter hittat varandra och vill 
arbeta vidare är det viktigt att undersöka om ett idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för 
samarbetet. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna 
organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. Exempel på intresserade 
organisationer är Kvinno- och tjejjouren Miranda och IOGT:s kamratstöd. Utredningen skall 
mynna ut i förslag på avtal som sedan kommunstyrelsen tar beslut om.
Rädda barnen har nyligen släppt sin rapport Barnfattigdom i Sverige, generellt sett har barns 
ekonomiska utsatthet minskat i Sverige sedan 2011 med 1,5 %, vilket innebär att minskningen 
påverkar cirka 17 000 barn. Av 290 kommuner så hamnar Katrineholm på plats 286. 
Barnfattigdomen har ökat med 3,2 % från 2011 till 18,8 %. Södermanland och Skåne är de län 
som har högst antal barn som lever i en utsatt ekonomisk situation. Den familjebildning som är 
mest utsatt är en ensamstående förälder med barn som har utländsk bakgrund där 42 % procent 
av barnen lever i en utsatt ekonomisk situation. Siffrorna visar på de stora utmaningarna vi har 
framför oss, komplexiteten i barnavårdsärenden m.m. Det är verkligen viktigt med att fler 
försörjningsstödstagare kommer i egen försörjning vilket påverkar deras barn positivt inte bara 
ekonomiskt, det minskar psykisk ohälsa och det förebygger även uppfostringsvåld inom 
familjen.

Ekonomi

Avvikelsen för september månad är på minus 3,9 miljoner mot budget. Orsaker till det är att vi 
inte fått in intäkter enligt budget och att kostnader för samma period har överstigit budget. 
Kostnaderna omfattar delskostnader för konsulter och ökat försörjningsstöd och större fakturor 
som inte har periodiseras under årets resterande månader.
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1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

1.2.1 Myndighetsavdelningen

Utmaningar

Stora familjer fortsätter att flytta till Katrineholm. Detta kommer att följas upp av 
utredningssekreterare utifrån vårt höga antal startade utredningar inom ekonomiskt bistånd 
under augusti månad och där vissa av dessa är personer som flyttat hit från andra kommuner till 
de lägenheter som annonserats ut av fastighetsägare på blocket bland annat.
Barnutredarna upplever att ärendena idag är mycket tyngre och svårare än tidigare. Även våra 
konsulter uppger att Katrineholm har mer tuffa och svåra ärenden jämfört med andra kommuner 
som de varit i. Vi tror att det kommer bli en utmaning för oss framöver att hantera dessa och att 
hitta rätt insatser.
Utmaningar som vuxengruppen möter är en grupp av personer som är i behov av vård för sitt 
missbruk och som inte platsar på behandlingshem/öppenvård som erbjuder behandling enligt 12-
stegsmetoden och då framför allt där medicinering inte går att kombinera med 
missbruksbehandling. Det gäller även personer med dubbeldiagnoser och behov av 
behandling/stöd av en bred kompetens såväl inom psykiatri, LSS samt missbrukskompetens.
Bogruppens upplever att nuvarande tillgång på lägenheter till sökanden är i balans. Det medför 
att vi vid nybeviljanden tämligen snart kan erbjuda en lägenhet. Avflyttningar och inflyttningar 
täcker alltså i stort sett varandra i nuläget. Totalt sett har vi färre nybeviljanden jämfört med 
tidigare. De ärenden som beviljas är dock av tyngre art, med tyngre social problematik i 
bakgrunden. På grund av det behöver vi generellt sett arbeta med ärendena under längre 
tidsperiod innan en eventuell övergång till eget kontrakt kan bli aktuellt. Insatsen i form av 
boendecoach behöver också generellt sett användas mer, och under längre perioder i dessa 
ärenden. Genom uppföljningarna har utredarna för sociala kontrakt funnit några klienter som de 
anser vara redo att överta hyreskontraktet för lägenheten, varefter kontakt har tagits med aktuell 
fastighetsägare för diskussion omkring detta. Olika fastighetsägare har olika förhållningssätt till 
huruvida klienten tillåts att överta hyreskontraktet men det är fortsatta svårigheter att få nya 
lägenhetskontrakt från fastighetsägare.
Bogruppen har flera klienter i behov av att byta lägenhet av olika anledningar. Det handlar bland 
annat om familjer som blivit större och som därför är i behov av större lägenheter, samt familjer 
där det finns personer som har funktionsnedsättning och som därför är i behov av lägenheter 
med tillgång till hiss eller i markplan. Detta gör att flyttkedjor skapas, och där inflyttning ska 
”klaffa” med utflytt.
Bogruppen har strukturerat upp och agerar i ett tidigt första skede gällande uppföljningar av 
hyresskulder/skulder. Ett problem som de ofta stöter på är att boenden inom 
träningsboende/socialt kontrakt inte är motiverade till att ta tag i sina skulder, exempelvis 
genom att upprätta kontakt med budget- och skuldrådgivare. Det försvårar kraftigt möjligheten 
till övergång till eget hyreskontrakt, vilket är målet med insatsen. Det är svårigheter att motivera 
klienter som redan har en beviljad/pågående insats till att ta tag i sin skuldproblematik. Generellt 
är det också problem med klienter som har en ovilja att följa upprättat avbetalningsplan för 
skulder till Socialförvaltningen. Detta gäller både pågående ärenden samt tidigare klienter som 
avflyttat.
Ett återkommande problem är klienter som flyttar från sina boenden, och på utflyttsdatumet inte 
har tömt och/eller flyttstädat sin lägenhet. Detta gör att vi inte på en gång kan flytta in en ny 
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person i lägenheten, vilket skapar en långsammare flyttkedja med en ökad kostnad för 
Socialförvaltningen på grund av att lägenheten står tom.
Utmaningen för budget- och skuld är att kunna hålla rimliga väntetider, vilket vi har i dag. 
Beviljandegraden av skuldsanering är betydligt högre bland dem som har ansökt via budget-och 
skuldrådgivningen än dem som ansökte själva, 72 % mot 48 % i riket. För närvarande har nästan 
37 000 personer i landet en pågående skuldsanering. Vad som händer med de 37 % som får 
avslag pratas det väldigt lite om. Under första halvåret 2018 inkom 63 
skuldsaneringsansökningar från Katrineholm och Vingåker jämfört med 100 stycken på helåret 
2017. Antalet ärenden ökar i alla åldersgrupper, tyvärr!
För boendecoacherna är utmaningen sysselsättning/vardagsstruktur för boende som har 
aktivitetsersättning/pension och att få flöde och struktur i akutboendet.

Ärendeinflöde

Ekonomiskt bistånd har fått tre stycken tillståndssökande enligt nya så kallade "gymnasielagen". 
Antal ärenden med utbetalningar i september i är ungefär samma som under augusti. Inte en 
nedgång som det var förra året i september. Vi har fler ärenden idag med utbetalningar i än 
under september förra året. 
Ärendeinflödet på mottagningen för barn unga har under september varit relativt lågt även om 
det ökat något sedan sommaren. Däremot rör det sig mer i våra redan pågående ärenden. 
Utredarna upplever att de behövt starta nya utredningar i flera av sina ärenden där det redan 
finns pågående insatser.
Under september månad har det varit ett högt inflöde av vuxenärenden överlag. Bland annat har 
det kommit ärenden som vuxengruppen normalt inte hanterar, t ex hyresvärdar som anmält 
gamla personer för att de inte betalt hyran, personer med allvarlig misär i hemmet. Vidare är det 
flera ärenden med relationsvåld såväl mellan vuxna som lever i parrelation, mellan vuxna barn 
och föräldrar samt ärenden där barn har varit inblandade där samverkan med barnutredare sker. 
Flera anmälningar där hedersproblematik misstänks.
Ensamkommandegruppen har avlutat ett ärende och gjort fyra omplaceringar. Barnhandläggare 
ett nytt ärende, ett avslutat ärende och fem umgängen.
Familjehemsgruppen har under september månad fått fem stycken förfrågningar om behov av 
familjehem, tre kontaktpersonförfrågningar, tre kontaktfamiljer, en komplementfamilj och fem 
medgivandutredningar har gjorts.
Familjerätt har ett nytt samarbetssamtal, två avslutade, totalt nio stycken pågående. Fyra stycken 
nya begäran om snabbupplysningar från Tingsrätten och fyra faderskapsutredningar.
Budget-och skuld har haft 67 stycken besök under september, 27 ärenden i kö. Tio stycken kom 
inte på sitt inbokade besök! Pågående ärenden: 175 skuldsaneringar. 9 övriga ärenden, som 
frivilliga skuldsaneringar, ackord, omprövningar, överklaganden, budgetarbete etc. Inkomna nya 
ärenden under september månad, totalt 10 st. Avslutade ärenden under september 6 
skuldsaneringar och 4 övriga. 3 har avbrutit!
Boendecoacher för träningsboende har haft tre inflyttningar och ett avslut. De har totalt nu 62 
hembesök/månad och 33 klientlägenheter som de ansvarar för. Boendecoacher för 
kategoriboendet har haft fyra boende under september i kategoriboendet samt två förfrågningar 
med eventuell inflyttning under oktober. Fyra boende under september i modulerna.
Inflödet för utredare sociala kontrakt är oförändrat jämfört med föregående månad. Just nu 132 
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pågående ärenden, varav 102 träningsboenden/sociala kontrakt. Ärendeinflödet har gått ner 
något sen föregående månad. Inga ej påbörjade ärenden. Beviljandefrekvensen är oförändrad. 
För augusti 2018 var antalet pågående ärenden 133 stycken. En förfrågan om hyresgaranti har 
inkommit under september månad, denna uppfyllde ej kriterierna. Under september har fyra 
varningsbrev skickats till klienter på olika grunder.

Förbättringar/Framtid

Ekonomiskt bistånd hoppas på att få igång samverkan med arbetsförmedlingen (AF). Vi har 
träffat Rusta delen av AF där vi kommit överens om att starta en kartläggning av ärenden som vi 
har gemensamma. Tid för att diskutera samverkan med övriga arbetsförmedlingen är bokad i 
oktober.
Klart att TUNA fortsätter sex månader till med sin verksamhet. Det sker i samverkan mellan 
Katrineholm och Vingåkers kommuner med stöd från RAR. Vidare planerat möte med 
Viadidakt utifrån det gemensamma uppdraget som getts till Viadidakt, Socialförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen då det förslag som utarbetats har tagit i KS. Tider för fortsatta 
diskussioner och planering är bokade
Boendecoacher kategoriboende har fått tillgång till två nya lägenheter (ettor) och ytterligare en 
lägenhet är planerad gällande boendelösningar för exempelvis: -Hemflytt av tidigarelagd eller 
avslutad HVB-placering, -utsluss kategoriboendet eller -ärenden gällande bostadslösa 
kommuninvånare som avslutat fängelsestraff och behöver stöd.
Utredare Sociala kontrakt har börjat planera framåt och börjat följa upp äldre pågående ärenden 
gällande sociala kontrakt. De har påbörjat att succesivt kalla äldre pågående ärenden där det 
saknas boendecoach på uppföljningsmöte, och därefter planera in ett hembesök i klienternas 
hem. Vidare har utredarna börjat att löpande göra uppföljningar av hyresskulder/skulder. 
Planeringen framöver är att skulder som gäller boende kommer att skickas kontinuerligt till 
Kronofogden. Rådande bostadsbrist skapar svårigheter att tillgodose behovet av 
träningsboenden. En fråga som kvarstår att lösa är hur skulder som kvarstår när klienten har 
avslutat sitt träningsboende/socialt kontrakt ska hanteras? Ett generellt önskemål om en mer 
central skuldhantering inom kommunen finns här.
Vuxengruppen har behov av kompetensökning gällande LVM lagstiftning och att arbeta vidare 
med rutiner och färdiga mallar samt beslutsformuleringar.
Generellt finns ett behov inom myndighetsgruppen med regelbunden genomgång av nyheter 
inom aktuell lagstiftning.

Personal

Det är åter aktuella med rekrytering av personal inom ekonomiskt bistånd, två börjar i oktober, 
en i november och en efter avslutad socionomutbildning i januari 2019.
Inom enheten barn, unga vuxna har under september månad har en medarbetare i mottagningen 
kommit tillbaka från föräldraledighet. En socionomstuderande har anställts på timmar som 
barnutredare. Med största sannolikhet kommer det att bli en fast tillsvidareanställning i januari 
när personen är klar med sin socionomutbildning. En socialsekreterare som arbetar med vuxen 
har kommit tillbaks från föräldraledighet under september månad. Rekrytering av en 
socialsekreterare inom vuxen är klar, rekryteringen har gjorts internt och hon börjar 1 december. 
I nuläget är det en konsult på heltid vilket är en förutsättning för att kunna möta den 
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arbetsbelastning som är för vuxengruppen.
Inom enheten barn, unga, familj är en medarbetare är deltidssjukskriven. En medarbetare går på 
föräldraledighet under månaden, beräknas åter vara i tjänst först under slutet av 2019. 
Rekrytering pågår till tjänst inom familjehemsgruppen.
En utredare sociala kontrakt går på planerad föräldraledighet i januari/februari 2019.

Utbildningar/föreläsningar:

Två medarbetare fortsätter sin introduktionsutbildning anordnad av FoU.
Barnutredare och barnhandläggare har varit på Treservautbildning och Pratorutbildning. En 
handläggare har också varit delaktig tillsammans med FoU och spelat in en podcast gällande 
hälsoundersökningar.
Skolfam; I dagsläget är nio stycken barn/ungdomar inskrivna i Skolfam varav två stycken är 
ensamkommande barn.
Den 27 september bjöd Familjehemssekreterarna in samtliga familjehem till en så kallad 
”Boost-träff” där familjehemmen fick träffas för att ett erfarenhetsutbyte. 
Familjehemssekreterarna höll i träffen där de även tittade på filmsekvenser från utbildningen 
”Ett hem att växa i”. Totalt kom 25 stycken familjehemsföräldrar. Kvällen var uppskattad av 
samtliga närvarande.
Familjerättssekreterarna har backat upp i familjehemsgruppen och gjort fem stycken 
kontaktperson/kontaktfamiljsutredningar samt även varit behjälplig med utredningen vad gäller 
jourhemmet. Familjerättssekreterarna har även varit behjälpliga med flera S-protokoll då 
administrationen inte hunnit med dessa.

Övrigt

Länsstyrgruppen har satt som mål att alla kommuner ska ha hälsoundersökt minst 75 % av alla 
barn och ungdomar som placerats under perioden 1 juli till 31 december i år. Vårt resultat för 
första halvåret var 60 %, För augusti och september är resultatet 100 %. Vi har gjort en klar 
förbättring jämfört med föregående år då vi klarade 20 %.
Vi har varit på åtta SIP- möten under september månaden, fyra där vi kallat, två från VOF, en 
från BUP och en från Elevhälsan:
Enheten ekonomiskt bistånd har bokat in planeringsdagar 13-14/11. Planeringen är att jobba 
med Rutiner för enheten med "Handlingsplanen Våld i nära relationer" som grund. Vidare 
kommer man att arbeta med införandet av stöd i arbetet för socialsekreterarna i form av ett 
årshjul som de fick ide från Borås när man var där på studiebesök mm.
Enheten barn, unga familj har haft planeringsdagar 4-5 september i Örebro. Dag 1 inledde vi 
med en tillbakablick på föregående års planeringsdagar, både två-dagars (HT 2017) och den en-
dagars (VT 2018) som samtliga grupper haft. I tillbakablicken ingick att påminna om de 
övergripande målen socialförvaltningen har samt de olika teman/blocken respektive grupp har 
arbetat med. Därefter tog vår verksamhetsutvecklare Irene Johansson vid och introducerade oss i 
Systematisk Uppföljning. Inledningsvis fick vi en teoretisk genomgång samt att enhetscheferna 
Ulla Lindberg och Jessica Zingmark presenterade vår systematiska uppföljning kring 
familjehemsutredningarna gällande konsulentstödda familjehem. Därefter fick respektive grupp 
”konferera” kring vad de systematiskt skulle vilja följa upp utifrån sitt arbetsområde. Resultatet 
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av dessa bikupa-samtal blev enligt nedan:
Barnhandläggare: Systematiskt följa upp skolgången för alla placerade barn
Familjerätt: Systematiskt (enkätform) följa upp samarbetssamtal dels utifrån avbrott, dels hur 
klienterna uppfattar det stöd de får.
Familjehemssekreterare: Systematiskt följa upp det stöd familjehemmen får av 
familjehemssekreteraren.
Dag 2 Barnhandläggarna: Diskuterade rutiner och olika arbetsroller. Familjerätt: Jobbade med 
utveckling av mallar och informationsblanketter. Planerade även för extern information. 
Familjehem: Planering för deras informationskvällar.
Viktigt för budget- och skuld med uppföljningar och att sätta mål för verksamheten och att 
arbeta vidare med de nationella rekommendationerna, framtagen vägledning och uppföljning.
Utredare sociala kontrakt har 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 tidsangivelser. Exempel är 
KFAB där individer behöver bo två år innan 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 socialförvaltning. Utredare tillsammans med enhetchef har 
etablerat kontakt med ny administrativ personal inom Heimstaden, med ett återkommande möte 
inplanerat var tredje månad. Förhoppningen är att detta ska leda till ett förbättrat samarbete 
framöver, där klienter ges möjlighet att övergå till egna hyreskontrakt.

1.2.2 Öppenvårdsavdelningen

Under september har det varit fullt både på Kollektivet HVB och Klivet stödboende. Klivet har 
utökats med två lägenheter, så det är sju ungdomar på Kollektivet och 13 på Klivet. Ytterliggare 
två lägenheter inväntas varav den ena kommer vara klar i oktober. De fyra ungdomar som var 
kvar på Vallmovillan har flyttat till Klivet.
Inom Mercur och Familjeenheten har det skett en succesiv ökning av ärenden. Under september 
var det trettiotvå personer inskrivna för missbruksvård (inklusive spelmissbruk) och femton 
personer fick anhörigstöd. På Familjeenheten är det en mindre ökning men de ärenden som 
kommer kräver mer resurser, i form av mer tid och fler behandlare i samma ärende. Det i 
kombination att det finns vakanta tjänster gör att det kan tänkas bli kortare väntetider på det 
öppna intaget under oktober.
Ungdomsmottagningens kurator har under en längre tid haft en hög efterfrågan på samtal från 
ungdomar. Målgruppen är främst ungdomar med psykisk ohälsa. Många av ungdomarna som 
kommer har varit på landstingets samtalsmottagning för barn och unga (SAMBU) som erbjuder 
tre samtal, men har behov av fler samtal och då de inte har någon misstänkt diagnos remitteras 
de inte till BuP utan de söker istället kontakt hos ungdomsmottagningen. Prognosen för enskilda 
samtal hos kuratorn beräknas vara femhundra stycken 2018. I september var det fem veckors 
väntetid för nybesök till ungdomsmottagningen. Ett arbete pågår för att se hur väntetiderna kan 
kortas ner.
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Särskilt uppdrag- minska externa placeringar 

I möte med KFAB i våras påtalades behov av lägenheter för utökning av Klivet, för att kunna ge 
platser till ungdomarna som skulle flytta från Vallmovillan. I möte med KFAB i september 
visade det sig att tillgången till lägenheter var liten. Mercur har haft tre stycken 
enrumslägenheter som utslusslägenheter, vilka varit tomma under hela sommaren. Lägenheterna 
har under september fördelats om till att två tillföll Klivet och en till enheten sociala boenden. 
Sociala boenden väntas få ytterligare två lägenheter och målgruppen för dessa tre ska vara till 
dem som tillgodogjort sig extern behandling för missbruk och är i behov av annat stöd än 
Mercur kan erbjuda, exempelvis boendestöd.

Samverkan och förebyggande arbete

Ungdomsenehetens samverkan med skolorna har kommit igång efter sommaren. De har haft 
samverkan med Linden, Duveholm, KTC, Kunskapsskolan och Järvenskolorna. Sammantaget så 
meddelas att det har varit en lugn start på läsåret. Det fältande arbetet har fortsatt varit 
koncentrerat på dagtid och framförallt på Järvenskolorna och Kunskapsskolan men de har även 
vart på Duveholm, Linden och Resursskolan.
Medarbetare från Mercur och Ungdomsenheten har tillsammans haft en halv utbildningsdag för 
Vinka Ins arbetsgrupp som handlade om ungas missbruk av framförallt cannabis, spelberoende, 
sjukdomsbegreppet samt om vilken hjälp som finns att få i kommunen.
Rutinarbetet gällande våld i nära relation har påbörjats på förvaltningen. Under september har 
samordnaren träffat familjeenheten, ekonomiskt bistånd, Kollektivet och Klivet, Mercur och 
Ungdomsenheten. Syftet med träffarna är att implementera handlingsplanen mot våld i nära 
relation och påbörja rutinarbetet. Samordnaren tillsammans med länsstyrelsen planerar en 
hederskonferens i Katrineholm den 7 februari. Konferensen kommer ha trehundra platser vilka 
ska fyllas av socialförvaltningens personal, men även medarbetare från bildningsförvaltningen, 
Viadidakt, kultur- och fritidsförvaltningen och Service- och teknikförvaltningen.
Arbetet med Social insatsgrupp (SIG), Samtid, Lyckliga gatorna och projektet #jag med har 
fortsatt under månaden, likaså arbetet med att utreda IOP (idéburet offentligt partnerskap) med 
föreningarna Kamratastödet och Miranda. Anhöriggrupper, barngrupper, föräldrastödsgrupper 
och relationsvåldsgrupper (både grupper för våldsutsatta och våldsutövare) har deltagare och 
kommer vara i gång hela hösten.

Integration och mottagande

Under hösten kommer ett projekt med medel från Länsstyrelsen att starta. Projektledare blir 
Tobias Sander, tidigare enhetschef för vårt HVB för ensamkommande Vallmovillan. Projektet 
syftar till att samordna och skapa nätverk för ensamkommande barn i Katrineholms kommun 
som i sin tur leder till goda förutsättningar för ett självständigt liv vad gäller utbildning, arbete 
och fritid.

Personal

Rekryteringen av familjestödjare till Familjecentralen är klar och kommer tillsättas den sjunde 
januari 2019. Två av tre vakanta tjänster på Familjeenheten kommer tillsättas den första 
december 2018, båda personerna är rekryterade internt. 
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Totalt antal hushåll försörjningsstöd 820 823 842 823 829 843 839 877 863

Antal barn som ingår i försörjningsstöd 891 867 900 877 899 915 911 929 951

Varav 18-24år 120 125 130 133 130 137 135 147 137

Varav antal med utbet. under månaden 604 575 629 582 607 576 599 598 592

Män 357 337 366 349 358 346 351 347 353

Kvinnor 247 238 263 233 249 230 248 251 247

Varav 18-24år 78 76 91 82 84 85 78 80 85

Män 43 41 47 42 43 46 40 43 51

Kvinnor 35 35 44 40 41 39 38 37 34

Samtliga ärendetyper 1009 1004 1029 1031 1018 1021 1010 1049 1035

(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)

Avslutade ärenden 66 49 69 60 85 65 56 96 71

Varav 18-24år 15 17 10 10 13 20 12 28 13

Aktualiseringar 143 114 104 93 132 136 118 134 108

Startade utredningar 60 54 59 54 43 56 42 86 54

Varav 18-24år 18 16 19 16 7 16 13 24 13

Statistik försörjningsstöd 2018
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Utbetalt försörjningsstöd under månaden 4 915 842 4 532 021 5 354 000 4 514 965 5 290 064 4 220 902 5 111 655 4 866 127 4 737 091

Genomsnitt per hushåll 8 139 7 881 8 512 7 758 8 715 7 328 8 533 8 137 8 002 ###### ######## ########
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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 15 19 12 22 29 20 

Varav 18-24 år 0 1 1 0 2 4 7 3 1 
Arbetar deltid ofriv 
väntar inkomst 

8 1 5 6 9 5 8 11 8 

Varav 18-24 år 0 0 1 1 3 1 5 1 0 
Arbetar heltid  
otillräcklig inkomst 

6 5 7 5 10 11 9 14 8 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 1 3 1 0 
Arbetar heltid  
väntar inkomst 

5 8 3 4 8 20 9 8 2 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 1 5 1 1 0 
Arbetslös ingen 
ersättning/stöd 

262 239 268 232 297 304 250 271 238 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Arbetslös  
otillräcklig ersättning/stöd 

191 176 190 137 178 108 113 124 142 

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

14 13 10 19 20 11 18 10 15 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arbetshinder, sociala skäl 148 158 158 154 160 182 112 157 148 
Varav 18-24 år 6 3 4 0 0 2 1 8 3 
Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

18 25 25 37 34 33 33 54 46 

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

17 18 23 17 27 28 31 22 20 
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Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arbetshinder, sociala skäl, 
våld i nära relation 

8 6 5 5 4 5 14 8 14 

Varav 18-24 år 2 0 1 2 1 1 4 1 1 
Ensamk ungdomar (18-20 år, 
gymn studerande) 

6 10 11 11 9 3 3 9 15 

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

14 17 22 13 14 20 22 20 7 

Varav 18-24 år 5 6 11 6 5 3 3 8 5 
Föräldraledig  
väntar föräldrap 

1 4 6 3 2 10 13 12 9 

Varav 18-24 år 0 1 2 1 0 1 0 3 2 
Ingen etableringsers. (prest. 
Förmåga <25%) 

2 3 0 0 0 0 0 0 0 

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

13 12 23 31 25 27 38 25 34 

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

48 56 58 43 61 63 49 61 42 

Saknar barnomsorg 0 1 0 0 1 3 0 0 0 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SFI 89 94 120 110 144 124 105 118 128 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sjuk- eller aktivers 
otillräcklig ers 

24 20 34 30 26 36 17 39 20 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

69 83 76 68 68 68 61 68 64 

Varav 18-24 år 5 8 3 7 5 10 8 9 0 
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Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Sjukskriven läkarintyg  
otillr sjukpenning 

7 7 16 7 9 15 9 7 18    

Varav 18-24 år 1 0 2 4 2 5 0 0 2    
Sjukskriven läkarintyg  
väntar sjukpenning 

3 0 2 3 2 0 4 2 6    

Varav 18-24 år 1 0 1 1 0 0 0 0 0    
Studerar grundskolenivå 28 28 30 14 21 7 5 17 15    
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Studerar gymnasienivå 8 13 12 15 24 14 10 9 20    
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Utan försörjningshinder 0 8 0 0 0 3 3 0 1    
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 1 0 0 1    
Väntar på 
etableringsersättning 

5 8 13 9 8 7 9 25 13    

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

2 0 0 0 0 1 3 7 4    

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
             
Totalt antal beslut 1023 1032 1142 991 1183 1123 975 1133 1059    
Varav 18-24 år 51 22 26 25 19 35 32  16    
             
Antal unika ärenden 568 548 589 544 580 531 498 577 560    
varav kvinnor 232 221 243 215 236 210 206 244 228    
varav män 336 327 345 329 344 321 292 333 332    
Antal unika ärendepersoner 958 881 756 912 1021 946 916 1019 987    
varav kvinnor 520 478 322 236 546 516 496 550 543    
varav män 438 403 434 676 471 430 420 469 444    
 

Beslut tagna 1-30/9 
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Aktualiseringar
Barn 134 140 156 162 195 134 114 100 150
Vuxna 54 44 49 36 56 48 46 65 58

Förlängning av utredning
Barn 0 7 0 0 0 5 3 5 2

Nystartade utredningar
Barn 54 40 36 70 56 42 43 29 38
Vuxna 12 9 14 28 16 10 15 12 15

Pågående utredningar
Barn 228 227 221 234 259 245 233 202 190
Vuxna 24 21 31 56 39 38 38 37 36

Avslutade utredningar
Barn 39 42 41 44 56 46 58 48 39
Vuxna 9 5 6 15 8 9 9 16 9

Familjehemsplacerade <21 år SoL 
Flickor 17 20 20 21 21 20 19 18 20
Pojkar 40 44 41 39 35 34 31 33 30

Vårdnadsöverflyttade
Flickor 8 8 8 8 8 8 11 11 11
Pojkar 14 13 12 12 13 12 15 15 15

Familjehemsplacerade < 21 år LVU
Flickor 9 10 10 12 13 11 10 12 12
Pojkar 9 13 13 13 15 17 15 17 16

Tillfälliga placeringar
Flickor 1 4 6 6 5 4 1 1 3
Pojkar 6 10 8 6 5 4 5 4 8

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2018

19

19



Barn HVB /SoL < 21 år
Flickor 3 5 6 8 6 5 1 2 1
Pojkar 18 19 9 19 16 16 17 18 16

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

Barn HVB /LVU < 21 år
Flickor 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Pojkar 7 7 8 7 7 6 5 8 5

Barn, Klivet SoL< 21 år
Lägenhetsboendet, 10 platser 10 10 9 8 8 7 7 9 12
Kollektivet, 6 platser 7 7 6 6 6 6 6 7 7

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

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

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/
Komplementfamiljer/Kontaktpersoner
Flickor 22 24 26 26 23 22 25 25 26
Pojkar 27 28 28 33 29 30 27 27 25

Vuxna HVB/SOL
Kvinnor 6 5 7 10 9 6 6 7 8
Män 12 11 13 15 11 16 6 13 15

Vuxna LVM/SIS
Kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Män 2 2 2 2 1 1 0 0 0

Vuxna, familjehemsplacering
Kvinnor 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Män 1 0 0 0 1 1 1 1 1
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Familjerätten
Aktualiseringar 62 38 44 46 50 50 25 53 42

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 25 25 27 22 24 35 25 27 24
Tingsrätten 

Påg. samarbetssamtal exl. 12 11 10 13 15 17 10 17 13
Tingsrätten 

Nystartade utredningar 5 5 5 6 11 17 5 12 6

Avslutade utredningar 5 2 10 9 6 14 10 7 8

Skrivna Avtal, vårdnad, boende 0 0 0 0 0 0 0 0 0
umgänge

Dödsboanmälningar 12 10 7 6 8 7 7 3 4
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2018-10-15 
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
Madelene Sönnerfors 

Socialnämnden

Meddelanden SOCN 2018-10-24 
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2018-09-12 – 2018-10-16. 

Kommunfullmäktige
 KF § 112 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

(SOCN2018:590)
 KS § 153 Återrapportering - Gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer

som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med
försörjningsstödstagare (SOCN2018:603)

Landstinget Sörmland

 Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
(SOCN2018:574)

Länsstyrelsen

 Lägesbilder-redovisning från länsstyrelsen i Södermanlands län (SOCN2018:588)

Socialförvaltningen

 Samverkansprotokoll 180927 (SOCN2018:589)
___________________

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
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