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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-11-22 SOCN/2017:31 - 
042 

Ledning 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Bruno Maras 

Socialnämnden

Nämndens plan med budget 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta den tilldelade budgetramen för 2018 och uppdrar till 
socialförvaltningen och dess tillhörande avdelningar samt enheter att upprätta 
verksamhetsplan för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 175,6 miljoner 
kronor. I den tilldelade budgetramen har kommunfullmäktige tagit hänsyn till 
lönekompensation 2016, löneöverhäng 2017, lönekompensation 2017, löneuppräkning 
2018, kapitaltjänstkostnader samt justering av politikerarvoden. I ramen har även 
avdrag gjorts för minskad telefonikostnad samt förändrat PO-pålägg. 
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Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-11-22 SOCN/2017:31 - 
042 

Ledning 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Kommunfullmäktige har i sin välfärdsfond avsatt 3 000 tkr till socialnämnden. 
Beloppet avser tillfällig resursförstärkning och satsningen är av engångskaraktär. 
Satsningen påverkar inte socialnämndens budgetram för år 2019. 

Socialnämndens resultatmål och socialförvaltningens aktiviteter kommer att kopplas 
till budgeten som har tilldelats verksamheten. Det är resurserna som sätter ramarna för 
vad som kan genomföras under året. 

Socialnämnden håller sig uppdaterad kring förändringar inom lagar och föreskrifter 
som reglerar socialtjänsten och kommer koppla uppfyllelsen till verksamhetens 
aktiviteter och tilldelade resurser.

Ärendets handlingar
Nämndens plan med budget 2018

Ola Nordqvist
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
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1 Inledning 
Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas 

fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under 

mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet 

fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för 

nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån 

kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens 

övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. 

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, 

som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I 

den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det 

kommande året, med en plan för de två följande åren. Efter att den övergripande planen med 

budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden senast i december fastställa sin plan 

med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska 

genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag. 

Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens 

styrsystem. 

1.1 Vision 2025 

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 

företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och 

det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och 

rätt för handling och förändring.  

Katrineholm – Läge för liv & lust  

1.2 Ansvarsområde 

1.2.1 Socialnämnden  

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och 

behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM). Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § ska samtliga insatser inom 

socialtjänsten vara av god kvalitet. Utförande av insatser inom socialtjänsten genomförs av 

personal med relevant utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras. 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en skyddslag för barn och unga 

under 21 år och ett komplement till socialtjänstlagen när nödvändig hjälp och stöd inte kan ges 

med samtycke från barnet och/ eller dennes föräldrar. Socialtjänsten kan komma med förslag på 

olika typer av lösningar för att föräldrarna ska få det stöd de behöver för att barnet/barnen ska ha 

det bra. I de fall där vare sig föräldrarna eller barnet/barnen samtycker till socialtjänstens förslag 

kan LVU användas för att se till att vården kan ges. För att vård ska kunna ges, med stöd av 

LVU, måste socialnämndens utskott ansöka och få detta beviljat hos Förvaltningsrätten. 
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Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är ett annat komplement till socialtjänstlagen 

och kan tillämpas då möjligheterna att tillgodose en missbrukares behov av vård i frivillig form 

är uttjänta eller har varit otillräckliga. Vården enligt LVM syftar till att avbryta en destruktiv 

utveckling av ett missbruk och för att motivera klienten till behandling som kan leda till 

missbruksfrihet. För att vård ska kunna ges, med stöd av LVM, måste socialnämndens utskott 

ansöka och beviljas detta hos Förvaltningsrätten. 

Enligt 3 § Skuldsaneringslagen (2016:675) ska kommunerna lämna råd och anvisningar i 

budget- och skuldfrågor. Denna skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och 

betalningsplanens löptid. Socialförvaltningen erbjuder budget- och skuldrådgivning till 

Katrineholms och Vingåkers skuldsatta invånare. 

I arbetet med försörjningsstöd har lagstiftaren gett socialförvaltningen två viktiga uppdrag. 

Huvuduppgiften är att på olika sätt bistå den enskilde så att denne blir självförsörjande, den 

sekundära uppgiften handlar om att i väntan på att den enskilde är självförsörjande har denne, 

under vissa förutsättningar och efter behovsprövning, rätt till bistånd i form av försörjningsstöd. 

Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt 

tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. Som grund för bedömning av 

serveringstillstånd ligger alkohollagen och andra tillämpliga lagtexter. Socialnämnden är 

personuppgiftsansvarig för personuppgifter i register inom nämndens verksamhetsområde. 

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna 

ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor, insatser mot familjevåld, budgetrådgivningen och 

handläggning enligt skuldsaneringslagen. 

För att kunna nå personer i ett tidigt skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har 

socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten. 

Socialförvaltningen driver även två hem för vård och boende (HVB) som heter Kollektivet HVB 

och Valmovillan HVB. Dessa verksamheter har även stödboenden kopplade till sig. 

Vårdförbundet Sörmland bedriver familjerådgivning och institutionell behandling vid Vårnäs 

behandlingshem för flera kommuners räkning. Vårdförbundet driver även behandlingshemmet 

Gläntan vid Kjesäter. 
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1.3 Volymutveckling 

1.3.1 Socialnämnden 

Volymmått Utfall 2016 Utfall jan-jun 2017 Prognos 2017 Prognos 2018 

Antal hushåll som beviljats 
ekonomiskt bistånd, 
genomsnitt per månad 

709 668 750 750 

Antal ensamkommande barn 
och unga 

189 159 160 130 

Antal utnyttjade vårddygn i 
familjehem, ensamkommande 
barn och unga 

31 503 10 301 40 000 20 000 

Antal utnyttjade vårddygn i 
stödboende/HVB, 
ensamkommande barn och 
unga 

25 422 9 899 17 000 12 000 

Antal utnyttjade vårddygn i 
familjehem, barn och unga 
exkl. ensamkommande 

20 337 10 382 32 000 20 000 

Antal utnyttjade vårddygn på 
institution, barn och unga exkl. 
ensamkommande 

3 182 1 766 3 000 4 000 

Antal utnyttjade vårddygn på 
institution, vuxna 

4 603 3 709 5 000 6 000 

Antal utnyttjade vårddygn på 
Vårnäs, öppet intag 

1 371 552 1 610 1 100 

Antal pågående insatser, 
kontaktfamiljer/kontaktpersoner 

83 71 100 100 

Antal kvinnofridsärenden 120 40 100 100 

Antal sociala kontrakt 231 216 150 150 

Antal stadigvarande 
serveringstillstånd 

28 28 28 28 

Antal inkomna aktualiseringar 4 447 1 314 4 000 4 000 

Antal startade utredningar 1 918 977 2 000 2 000 

Antal avslutade utredningar 1 992 945 2 000 2 000 

Antal pågående utredningar 2 452 1 345 3 000 3 000 

1.3.1.1 Kommentarer till volymmått 

Utifrån Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning av ärenden som avser ungdomar 

och unga vuxna, 15 till 25 år, har socialnämndens myndighetsavdelning samverkat med 

öppenvårdsavdelningen och förvaltningens jurister för att diskutera hur verksamheten ska 

anpassa det öppna intaget med beaktan av IVO:s synpunkter. Socialnämnden har förtydligat att 

ansökningar ska avgöras med ett beslut, vilket leder till en rättssäker handläggning med 

möjlighet för den enskilde att kunna överklaga ett beslut. Detta har påverkat antalet utnyttjade 

vårddygn på Vårnäs på öppet intag. 

De klienter som bor i kategoriboendet och som har fått bistånd till boende genom vård- och 

omsorgsnämnden, har inte kunnat flytta ut inom rimlig tid eftersom vård- och omsorgsnämnden 

saknar boende. Bostadsbristen har således stoppat upp många processer som syftar till att ge 

klinterna ett så självständigt liv som möjligt. En av de stora svårigheterna inom förvaltningen är 

att få nya lägenheter till sociala kontrakt och att få ut de som har sociala kontrakt vidare till eget 

kontrakt utifrån de inkomstkrav som finns från fastighetsägare.  
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2 Tillväxt, jobb & egen försörjning 
          Övergripande mål 

 Befolkningstillväxt

 Hög sysselsättning

 Ökad egen försörjning

 Växande och mångsidigt näringsliv

 Landsbygdsutveckling

2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 

Den aktuella bostadssituationen får flera konsekvenser för socialnämndens verksamheter. 

Bristen på bostäder är försvårande för de som står på kö till sociala kontrakt och lever under 

förhållanden som inte är skäliga. Flertalet av dessa personer måste samtidigt delta i 

kompetenshöjande verksamhet, integreras i det svenska samhället eller återuppbygga sin sociala 

situation efter ett missbruk eller psykisk ohälsa. Flera familjer har även många barn vilket 

innebär att många familjer lever i trångboddhet och detta påverkar hela familjens situation. 

Socialsekreterarna inom nämndens mottagningsgrupp för ekonomiskt bistånd för dagliga 

diskussioner med personer och familjer där boendesituationen är ohållbar men där nämndens 

förvaltning inte har resurser att möta upp problematiken. Idag finns det många barnfamiljer som 

är bostadslösa och där det varit nödvändigt att hitta ett boende utifrån ett barnperspektiv. 

Socialförvaltningen tvingas acceptera något högre hyror från hyresvärdar eftersom det inte finns 

något billigare alternativ. Under första halvåret har flera ärenden uppmärksammats som gäller 

hyresskulder där klienterna inte är kända av förvaltningen sedan tidigare. Utvecklingen där 

bostadslöshet ökar i kommunen, förväntas öka under resterande delen av året och under 2018. 

Om denna medborgarfråga inte kan hanteras på något tydligare sätt i kommunen så kommer den 

att medföra höga kostnader för tillfälligt boende, sociala kontrakt och träningslägenheter inom 

socialnämnden. 

Ensamkommande barn och unga vars familj får uppehållstillstånd i Sverige på grund av 

anknytning till den unge vill av naturliga skäl bosätta sig i samma kommun där barnet vistas. 

Om familjen bosätter sig i Katrineholm anses kommunen vara ytterst ansvarig enligt 2 kap 1§ 

SoL för att se till att familjen får det stöd och hjälp de är i behov av. 

Från socialnämndens sida pågår ett arbete med bättre uppföljning av sociala kontrakt som 

nämnden beviljar. 2018 kommer troligen fortsätta medföra stora utmaningar att få fram billiga 

lägenheter för att personer inte ska fastna permanent i ett socialt kontrakt. För ungdomar och 

familjer samt skuldsatta invånare med begränsade ekonomiska resurser slår bostadsbristen 

mycket hårt och bidrar till ett liv i utanförskap. 

Socialnämnden bedömer att det finns ett behov av boendealternativ för kvinnor och män med 

funktionsnedsättning och behov av stöd för personer med psykiskt ohälsa eller som är samsjuka. 

Nämnden ser att allt fler kvinnor och män från dessa målgrupper inte klarar de boendealternativ 

som finns och det har medfört att en del blir kvar på institutioner. Bristen på bostäder har även 

slagit hårt mot invånare som är i behov av någon form av behandling på hemmaplan. 
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Bostadsbrist försvårar även för våldsutsatta. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor, som 

är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående, kan vara i behov av stöd och 

hjälp för att förändra sin situation. Bostadsbristen försvårar för nämndens förvaltning att ge stöd 

och erbjuda hjälp i form av tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattes behov av skydd, 

med utgångspunkt från utredning och riskbedömning. Detta riskerar att fortsätta leda till ökade 

placeringskostnader under 2018. 

Utifrån att antalet nyanlända ökar i kommunen så kommer den demografiska utvecklingen även 

ställa nya krav på nämndens utbud och innehåll i öppenvården. Socialnämnden har 

uppmärksammat att den familjebehandling som erbjuds idag bygger på den svenska kulturen 

och de normer som råder här. Detta i kombination med exempelvis individens trauma så 

kommer dagens insatser behöva anpassas. Nämnden ser även att nyanlända ensamstående 

mödrar men även makar har extra svårt i sin föräldraroll. 

Den totala arbetslösheten förväntas var hög under det nästkommande året, högkonjunkturen till 

trots. Arbetsgivare fortsätter rapportera att de har mycket svårt att hitta personal med speciella 

kompetenser. Företagen fortsätter efterfråga personal med högre eftergymnasial utbildning 

medan majoriteten av arbetslösa i kommunen har en låg utbildningsnivå. Hur ska alla nyanlända 

med låg utbildningsnivå komma i arbete är en fråga som står i centrum för den politiska 

debatten. Integrationen har länge varit ett problem men läget har skärpts markant efter att 

flyktingmottagandet har stigit under flera år. Å ena sidan är Sveriges ekonomi stark med följden 

att arbetslösheten sjunker. Å andra sidan har andra grupper mycket svårt att få jobb och dit hör 

de utrikesfödda, rikssnittet för arbetslösheten bland dem är cirka 20 procent. 

Arbetsförmedlingen i Katrineholm redovisar att 30 procent av de som varit inskrivna i 

etableringen går till arbete eller studier när etableringen avslutas, övriga 70 procent avslutar 

etableringen utan arbete eller studier. Av de nyanlända i etableringsuppdraget är det en tredjedel 

som har mycket låg utbildningsnivå, lägre än grundskolekompetens. För dessa personer är det 

oerhört svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det nästkommande året kommer 

det behövas en aktiv näringslivs- och tillväxtpolitik med nära samverkan mellan kommun, 

arbetsförmedlingen och näringslivet. 

Dessa personer kommer sannolikt att söka stöd från socialnämnden för att klara sin egen 

försörjning. 

För första gången har forskare i Sverige undersök vilken betydelse ålder har, bland utrikesfödda, 

för att få ett första tillträde till arbetsmarknaden. Studien från Göteborg universitet som 

redovisades i maj månad 2017 visar att en stor del av de personer som invandrat till Sverige 

efter fyllda 40 år aldrig kommer in på den svenska arbetsmarknaden. En gängse bild tycks vara 

att migranter är unga personer men en växande andel migranter är över 40 år. Att inte komma in 

på arbetsmarknaden innebär en stor risk för ekonomisk utsatthet på äldre dagar. Resultatet av 

studien väcker frågor om etableringsinsatser som idag erbjuds behöver anpassas bättre för den 

här målgruppen under det nästkommande året. Socialnämnden ställer sig frågan om 

åldersdiskriminering på arbetsmarkanden slår särskilt hårt mot migranter? Av de personer som 

ingick i studien hade 30 procent efter två decennier aldrig kommit in på den svenska 

arbetsmarknaden. För de mellan 45 och 49 år var siffran 45 procent och för dem mellan 50 och 

54 år 60 procent. Socialnämnden kommer fortsätta analysera vad studien kan ge för input till 

försörjningsstödets utveckling i Katrineholm och förutsättningarna till att kunna minska 

försörjningsstödet i kommunen. En fråga som nämnden kommer behöva besvara är vad detta 

betyder det för de som har uppburit försörjningsstöd under flera år och som deltagit i flera olika 

sysselsättningsåtgärder utan att komma vidare till egen försörjning. Socialnämnden har börjat en 

kartläggning av försörjningsstödstagarnas ålder, studiebakgrund och arbetslivserfarenhet, samt 

språkkunskaper. Kartläggningen kommer därefter jämföras med studiens nationella resultat. 
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Ansvaret för etableringen flyttas 2018 från arbetsförmedlingen till försäkringskassan. I dagsläget 

är det oklart vad detta kommer att innebära. 2018 införs det även ett särskilt program på 

arbetsförmedlingen med olika krav. Socialnämnden har ingen kännedom vad myndigheterna 

kommer att göra med personer som inte uppfyller de ställda kraven. Detta innebär att det finns 

en stor risk att personerna hänvisas till socialnämndens förvaltning för att söka stöd för sin 

vardagliga livsföring. 

Bidragstiden för de som uppbär försörjningsstöd tenderar också att bli längre. Detta har sin 

orsak i att de försörjningsstödstagare som står nära arbetsmarknaden kommer ut i arbete medan 

de hushåll som fortsatt söker försörjningsstöd står längre ifrån arbetsmarknaden. Detta är en 

trend som många av Sveriges kommuner redovisar och Katrineholm är inget undantag. Det är en 

stor utmaning framåt att få fler kvinnor och män vidare till egen försörjning. Även ur ett 

barnperspektiv är det av största vikt att föräldrar kommer vidare till någon form av 

sysselsättning eller studier. Försörjningsstödstagare som står längre ifrån arbetesmarknaden har 

på grund av ohälsa, språk och sociala problem stora behov av rehabilitering och 

arbetsförberedande stöd för att komma vidare till egen försörjning. Det är önskvärt att 

kommunens insatser fortsätter anpassas till de utmaningar som försörjningsstödstagarna har. 

Färändringar i utbudet och genomförandet av stödåtgärderna kommer troligen medföra ökade 

kostnader för kommunen men detta är ett måste om kostnader för utbetalt försörjningsstöd ska 

minska. 
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3 Utbildning 

Övergripande mål 

 Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga

resultat

 Trygga barn och ungdomar som mår bra

 Höjd utbildningsnivå

3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 

Antalet placerade barn och unga på HVB-hem har ökat och placeringarna medför stora 

ekonomiska kostnader för kommunen. I dessa fall är det socialnämnden som bekostar boende 

och behandling medan bildningsnämnden bekostar barnens skolgång. Under det nästkommande 

året måste nämnderna samverka mer för att hitta kostnadseffektiva lösningar på hemmaplan för 

barn och unga som riskerar att placeras på HVB-hem. 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har redovisat att utbildningssituationen för 

ensamkommande barn och unga är mycket dålig. Enligt studien lyckas enbart 20 procent av 

ensamkommande barn och unga att få godkänt i kärnämnena. Vilket är liktydigt med att 

personerna slås ut från gymnasiet och därmed i praktiken även från den svenska 

arbetsmarknaden. Målgruppen riskerar att hamna i utanförskap och socialnämnden bedömer allt 

fler ärenden inom enheten för ekonomiskt bistånd kommer att avse vuxna som en gång i tiden 

anlände till Sverige som ensamkommande barn. 

Verksamheten SkolFam kommer fortsätta att involvera socialnämnden och bildningsnämnden. 

SkolFam syftar till att systematiskt följa upp och genomföra åtgärder i samverkan med skolan 

och familjehemmen med avsikt att möjliggöra varje placerat barns skolgång utifrån målbilder 

som tar utgångspunkt i barnens inlärningskognitiva potential. Under det innevarande året har det 

skett en utvärdering av SamTids verksamhet. Utvärderingen visade ett positivt resultat för de 

elever som har deltagit i SamTids verksamhet en längre tid. Dessa elever fick en bättre skolgång 

och höjde sina betyg. Utvärderingen visade även att majoriteten av eleverna kom i kontakt med 

SamTid alldeles för sent, det vill säga i årskurs nio. 

Mellan 2015 och 2018 deltar Katrineholms kommun i projektet #jagmed, som drivs med 

projektmedel från Europeiska Socialfonden. Socialnämnden kommer under det nästkommande 

året fortsätta ha en aktiv roll i projektet vars övergripande mål är att öka andelen elever som 

slutar gymnasiet med fullständiga betyg. 

I projektet fortsätter kommunen studera övergångar mellan skolor och skolformer, arbeta med 

förebyggande åtgärder samt fortbildning, rådgivning och föreläsningar till berörd skol- och 

projektpersonal. Projektets målgrupp förblir ungdomar i åldern 15 – 20 år som är elever i 

årskurs nio upp till årskurs tre på gymnasiet och bedöms ligga i riskzonen för att inte påbörja 

eller fullfölja gymnasiet. 
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4 Omsorg och trygghet 

Övergripande mål 

 Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet 

och livskvalitet 

 Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i 

4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 

Som en del i PRIO- arbetet har socialnämnden tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och 

Landstinget genomfört en inventering av den psykiska hälsan. Resultatet ska vara underlag till 

en handlingsplan, som kommer att tas fram under hösten 2017 och vara implementerad i 

kommunen i början av 2018. 

Socialnämnden bedömer att det kommer att finnas fortsatt högt krav på sysselsättning eller 

arbetsträning för personer med social problematik, missbruk och psykisk funktionsnedsättning. 

Nämnden är beroende av att hela kommunen bidrar med att utveckla metoder för att ge fler 

klienter inom socialtjänsten tillgång till sysselsättning och arbetsträning. Målsättningen är att 

klinterna på längre sikt ska öka sina möjligheter till egen försörjning. Utan dessa alternativ 

bedömer socialnämnden att verksamheten inte kan erbjuda klienter insatser i tillräcklig 

omfattning för att det ekonomiska biståndet ska minska. Socialnämnden och kommunens 

invånare i de utsatta grupperna är beroende av hela kommunens insatser. 

I FN:s Barnkonvention och i den svenska modellen för att säkerställa barnets rättigheter i 

samhället ska föräldrar erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Stödet ska vara frivillig och styras av 

föräldrarnas egna behov av stöd. Stödet ska också erbjudas samordnat under hela barnets 

uppväxt. För socialnämndens del kommer det fortsätta vara viktigt att kunna erbjuda stöd till 

föräldrarna för att på så vis trygga barnens situation och förebygga ett utanförskap. Under 2018 

kommer nämndens förvaltning fortsätta att anpassa arbetsmetoderna för att kunna möta 

föräldrarnas behov av stöd på ett effektivt sätt. 

Nämndens socialsekreterare som jobbar med ensamkommande barn och unga har en ansträngd 

arbetssituation eftersom målgruppens behov samt att ersättningsnivåerna har förändrats. Det är 

många omplaceringar och nya utredningar som kommer behöva fortsätta verkställas både under 

2017 och 2018. Eftersom kommunen inte har tecknat avtal med några andra kommuner när det 

gäller placering och omplacering av ensamkommande utanför den anvisade kommunen så 

kommer allt fler placeringar och omplaceringar av ensamkommande barn och unga att behöva 

verkställas inom kommunens gränser. Bostadsbristen bedöms försvåra detta arbete väsentligt. 

Socialförvaltningens arbete kommer att under 2018 att även påverkas av de slutsatser som 

Mottagandeutredningen (2015:02) resulterar i. Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå 

åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande 

och nyanlända. Utredningen ska: 

 föreslåen ändamålsenligordning för mottagande av asylsökande, nyanlända och 

ensamkommande barn, där ett helhetsperspektiv ska gälla, 

 analysera statens styrmedel och vid behov föreslå förändringar, 

 analysera hur ansvarsfördelning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket, länsstyrelserna och kommunerna fungerar, samt 

 vid behov föreslå förändringar i myndigheternas uppdrag och mandat. 

 analysera hur etableringsstödjandeinsatser kan komma in i asylmottagandet, 
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 bedöma om det övergripande målet för organiserad sysselsättning ska gälla och vid

behov föreslå ett nytt mål, samt

 ge riktlinjer avseende omfattning och innehåll för den organiserade sysselsättningen och

när i tiden olika insatser bör ges.

 föreslå effektiviseringar och förenklingar av regelverket när det gäller statlig ersättning

till kommuner och landsting

 lämna förslag som underlättar regional och interkommunal samverkan inom

mottagandet, och

 föreslå hur schablonersättning kan användas i större utsträckning.

Bland de ensamkommande barnen finns en stark oro över vad som ska hända med dem vid ett 

eventuellt avslag på asylansökan men också en oro för att få åldern uppskriven. De 

ensamkommande barnen kommer fortsätta ha ett stort behov av stöd då de inte har sina 

vårdnadshavare eller andra närstående i landet och de saknar ofta kunskap om det svenska 

samhällssystemet. 

Den psykiska hälsan påverkas negativt av ovisshet om familjeåterförening och uppehållstillstånd 

för ensamkommande barn och unga. Mycket talar för att den psykiska ohälsan bland 

asylsökande och nyanlända kan komma att öka framöver på grund av olika fördröjda effekter av 

traumatiserade erfarenheter. Till de viktigaste skyddsfaktorerna för att förhindra en sådan 

utveckling hör ett stabilt boende, socialt nätverk och utbildning enl Socialstyrelsens lägesrapport 

2017 för Individ- och familjeomsorg. Under det nästkommande året kommer socialnämnden, 

med övriga nämnder i kommunen, behöva arbeta mer intensivt kring de ovannämnda 

skyddsfaktorerna. 

Kommunen kommer också fortsätta att ansvara för stöd vid familjeåterföreningar, i de fall 

ensamkommande barn och ungas föräldrar väljer att bosätta sig i Katrineholms kommun under 

det nästkommande året. Familjeåterföreningarna är inte socialnämndens ansvar men nämndens 

förvaltning kommer involveras i dessa ärenden dels om föräldrar inte kan tillgodose barnens 

grundläggande behov och dels genom att stödja hushållet med försörjning under deras väntan på 

att Arbetsförmedlingen ska skriva in dem i etableringen. 

Socialtjänstlagen ska moderniseras och i april 2017 presenterade regeringen direktivet till 

översynen av socialtjänstlagen. Lagen har inte setts över i sin helhet tidigare och det har bidragit 

till att den under de senaste tio åren genomgått mer än 100 förändringar. Lagen är i grunden en 

ramlag men som blivit väldigt detaljerad. Den särskilda utredaren Margareta Winberg ska se 

över detta. Hon ska bland annat se över lagens struktur och konstruktion, se hur den kan bli 

lättare att tillämpa och undersöka och hur kommunernas uppdrag och ansvar kan göras 

tydligare. Denna översyn kommer att redovisas under 2018. Det är fortfarande oklart vilka 

konskevenser översynen kommer att ha inom socialnämndens verksamheter. 

Under 2015 och 2016 har antalet platser ökat inom SiS men trots detta har beläggningen varit 

konstant hög och tidvis har myndigheten haft svårt att omedelbart anvisa plats när behov har 

funnits i olika ärenden. Antalet LVU-placerade utlandsfödda har ökat sedan 2014. Till stor del 

tycks detta bero på att antalet utlandsfödda i hela befolkningen har ökat under samma tidsperiod, 

en fortsatt ökning av väntas även under 2018. 

Barn i familjer där det förekommer olika former av våld är särskilt sårbara och kan ha behov av 

insatser från flera olika myndigheter. Socialnämnden ansvarar för att barn som utsatts för våld 

och dennes närstående får stöd och hjälp. Detsamma gäller för barn som bevittnat våld eller 

andra övergrepp av eller mot närstående. 
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5 Kultur, idrott & fritid 

Övergripande mål 

 Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av 

 Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott 

 Stark samverkan med föreningslivet 

 God folkhälsa 

5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 

Socialnämnden kommer under 2018 att fortsätta att i det dagliga arbetet ta hänsyn till 

folkhälsoutskottets styrdokument "En god hälsa för alla barn ungdomar i Katrineholms kommun 

- utmaningar 2017-2019". Rätt stöd och i rätt tid är en framgångsfaktor i arbete med god 

folkhälsa och god hushållning av de begränsade resurserna inom verksamheten. Tidiga insatser 

för de som behöver dem skapar goda levnadsvillkor och minskar risken för ett liv i utanförskap. 

Som ett led i att främja god folkhälsa kommer socialnämnden fortsätta arbeta uppsökande med 

fältarbete och förebyggande med blanda annat information om droger och kriminalitet. 

Under 2017 har kommunen undertecknat CEMR (Council of European Municipalities and 

Regions) deklarationen. Socialnämnden har under hösten 2017 identifierat nämndspecifika 

artiklar i deklarationen som man kommer under 2018 att fortsätta arbeta med för att stärka och 

utveckla jämställd service och bemötande samt resursfördelning. 

Under hösten har socialnämnden i samarbete med övriga nämnder i kommunen skapat 

aktiviteter som hörhoppningsvis kommer under det nästkommande året att kunna utvecklas. 

Aktiviteter så som Lyckliga gatorna, som går ut på att sammanföra unga och mer etablerade 

artister från Katrineholm, bidrar till ökad trygghet, gemenskap och engagemang i olika 

bostadsområde i Katrineholm. 

Kommunen har under hösten 2017 anställt en aktivitetssamordnare får kommer särskilt främja 

och driva utvecklingen av meningsfulla aktiviteter som riktar sig till barn och unga. 

Socialnämnden kommer under 2018 vara en aktiv part i det nämndöverskridande 

aktivitetssamarbetet. 
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6 Hållbar miljö 

Övergripande mål 

 Minskad klimatpåverkan

 Rena sjöar och vattendrag

 Biologisk mångfald

 God bebyggd miljö

6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 

Arbete med de lokala miljömålen kommer att fortsätta även 2018. Socialförvaltningen kommer 

fokusera på att kontrollera transportmedel som används för exempelvis resor till och från 

familjehem. Transportmedel som förvaltningen använder sig av ska även i fortsättningen ha 

lägsta möjliga miljöpåverkan. 

Socialnämnden finns representerad i kommunen digitaliseringsråd via representant från 

nämndens förvaltning. Nämndens verksamheter kommer arbeta aktivt med digitalisering och 

genom digitalisering ska användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska. 

Elförbrukningen förblir ett annat fokusområde och nämndens förvaltning kommer arbeta för att 

elförbrukningen ska minska. Detta ska uppnås genom att fortsätta informera medarbetarna om 

vikten att dra ur mobilladdare ur eluttag, släcka lampor och dataskärmar när man lämnar arbetet 

med mera. 
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7 Ekonomi & organisation 

Övergripande mål 

 God ekonomisk hushållning

 Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

 Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 

Socialnämnden kommer att fortsätta att ha en aktiv beredskap där socialsekreterare kan rycka ut 

vid allvarliga händelser inom kommunen under icke-kontorstid. Flera kommuner i Sverige har 

börjat samarbeta kring beredskap och tillsatt särskilda arbetsgrupper som har till uppgift att 

enbart ansvara för beredskapen. Detta samarbete har visat sig skapa bättre arbetsförhållanden för 

socialsekreterarna och fortsatt bidra till att öka tryggheten i samhället. Socialnämnden har 

skickat förfrågan till Eskilstuna kommun om de har utrymme att inleda ett samarbete kring 

beredskapen. Eskilstuna kommun utreder för tillfället denna fråga och ett samarbete kan komma 

att inledas i början av 2018. Samarbetet skulle i så fall innebära att socialnämndens förvaltning 

köper beredskapen från Eskilstuna kommun. 

Antalet dagar från ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd har ökat. En del kan förklaras av 

tillgänglighet till tolk samt att var och en som ansöker själv ansvarar för att inkomma med de 

kompletteringar som behövs för att ett ärende ska kunna handläggas. Digitalisering av delar av 

ekonomiskt bistånd diskuteras och representanter från socialnämndens förvaltning har också 

under 2017 varit på studiebesök i Trelleborg för att ta del av deras erfarenheter med 

digitalisering. Socialnämndens nuvarande verksamhetssystem Treserva har ingen färdig 

funktion som möjliggör att verksamheten kan digitalisera handläggningen av ekonomiskt 

bistånd så som det har gjorts i Trelleborg. Nämndens förhoppning är dock socialförvaltningen 

ska kunna digitalisera processen för ekonomiskt bistånd under 2018. 

Under hösten 2017 kommer nämnden, tillsammans med Landstinget, göra en brukarrevision 

inom missbruksvården. Brukarrevisionen omfattar både myndighetsutövning och öppna insatser. 

Resultatet från brukarrevisionen kommer att analyseras och ligga till grund för den 

handlingsplan som verksamheterna ska ta hänsyn till under det nästkommande verksamhetsåret. 

Introduktionsutbildning för nyanställda medarbetare har fallit väl ut under 2017, likaså stödet 

från mentorer, verksamhetsledare och enhetschefer. För socialnämnden är det viktigt att fortsätta 

främja ett nära stöd och närvarande ledarskap inom nämndens förvaltning. Detta är en av 

förvaltningens framgångsfaktorer som måste fungera även framöver. Socialnämndens strategi 

har bland annat resulterat i att verksamheten har kunnat behålla socialsekreterare med inriktning 

barn- och ungdomsärenden att stanna kvar i förvaltningen. 

Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av 

ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017. Det nya 

ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga baseras i huvudsak på 

schabloner. Tillämpningen av regelverket anses bli enklare och det gör att Migrationsverket kan 

betala ut ersättningar till kommunerna snabbare. Schabloner innebär enligt Regeringen att 

kommunerna kommer ha mindre administration eftersom ansökan om ersättning inte behöver 

göras. Denna bedömning delas inte helt med socialförvaltningen. Schabloner ersätter enbart 

vissa ansökningar och ändringen av reglerna innebär att resterande ansökningar om ersättning 

måste göras dubbelt så snabbt som tidigare åren. Arbetet med ansökan om ersättning och 

kontrolla av mottagna ersättningar kommer därför fortsätta att vara ett tidskrävande 

administrativt arbete inom nämndens förvaltning. 
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8 Driftsbudget 
Kommunfullmäktige har den 20 november (KS/2017:416) fastställt kommunens övergripande 

plan med budget enligt kommunstyrelsens upprättade förslag. I förslaget framgår det att 

socialnämnden beviljas en budgetram på totalt 175 613 tkr för 2018. Förutom de tekniska 

justeringarna görs det ett avdrag på 6 280 tkr på grund av förändrat PO-pålägg. Pålägget 

nedjusteras från 50 procent till förslagen PO enligt SKL om 39,2 procent. 

Under 2018 avsätts 3 000 tkr i välfärdsfonden till socialnämnden. Beloppet avser tillfällig 

resursförstärkning av engångskaraktär och påverkar inte nämndens ram 2019. Medlen som har 

reserverats i kommunens välfärdsfond under 2018 har räknats som säkra intäkter, av 

engångskaraktär, i redovisningen nedan. 

Majoriteten av nämndens intäkter avser återsökta medel från Migrationsverket. Nämnden 

kommer fortsätta återsöka kostnader för placeringar av ensamkommande barn och unga. 

Under det nästkommande året kommer det sker ytterligare förändringar i förordningar som 

reglerar återsökningarna avseende placerade ensamkommande barn och unga. Omfattningen av 

förändringarna är ännu oklara men de kan påverka ersättningsnivåerna som får återsökas från 

Migrationsverket. 

2017 2018

Förvaltning/Avd./Enhet Budget (tkr) Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Totalbudget (tkr)

Socialförvaltningen -180 286 -101 989 -277 602 -175 613 

9 Investeringsbudget 

Investeringsbudget 

Kategori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)

1-6 2018 2019 2020 2018 2019 2020

4 Möbler och inventarier ny våning 400 100 100 133 166 199 

4 Digitalisering – utveckling/datorprogram 300 100 100 100 133 166 

1 Arbetsmiljöåtgärder 600 600 600 120 240 360 
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10 Särskilda uppdrag 

Uppdrag till samtliga nämnder att inom ramen för sina verksamhetsområden verka för 

ökad säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta hela kommunen och vara inriktade mot att 

öka säkerhet och trygghet för såväl medarbetare och dem som tar del av kommunens 

verksamheter som för invånare i allmänhet. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 

2019-2021. 

Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna 

genom digitalisering och e-tjänster. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021. 

Uppdrag till samtliga nämnder att minska sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den 

totala sjukfrånvaron till högst 6 procent under planperioden. Uppdraget återrapporteras 

inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

gemen-samt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt 

arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. För den 

enskilde är jobb och/eller studier nyckeln till egen försörjning. För kommunen är en ökad 

övergång från försörjningsstöd till arbete och studier en förutsättning för att klara 

kostnadsutvecklingen. Inom ramen för uppdraget ska en översyn göras för att säkra att 

ekonomiskt bistånd för den enskilde, redan från första dagen, är sammankopplat med insatser 

som leder till egen försörjning. Vidare ska samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet 

ses över och utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ökad övergång från försörjningsstöd 

till arbete eller studier. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september 

2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021. 

Uppdrag till socialnämnden att i samverkan med andra berörda nämnder minska 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar. Uppdraget följs upp 

månadsvis i kommunstyrelsen. 
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11 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt  indikatorer 
Enligt övergripande plan med budget 2018-2020. 

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer

Tillväxt, jobb och egen försörjning Växande handel och besöksnäring
KS, KULN, STN

Andelen kvinnor och män med 
ekonomiskt bistånd som övergår till 
egen försörjning ska öka
VIAN, SOCN

Andelen kvinnor och män med 
ekonomiskt bistånd som övergår till 
egen försörjning 

Andel personer (från Katrineholm) med 
ekonomiskt bistånd som anvisas till 
Viadidakt som går vidare till egen 
försörjning 

Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Utbildning 

Omsorg och trygghet Barn och ungdomar i behov av stöd 
från socialnämnden ska i ökad 
utsträckning upptäckas tidigt och få 
insatser där barnets behov sätts i 
centrum
BIN, KULN, SOCN

Antal informationsbesök av 
socialsekreterare på förskola, BVC och 
skola 

Genomsnittlig utredningstid för individ- 
och familjeomsorgens utredningar 
avseende barn och ungdomar 0-20 år 

Andel av barn som kommunen placerar i 
familjehem/på institution som genomgår 
hälso- och tandvårdsundersökning i 
samband med socialnämndens första 
placering av individen 

Andel barn i familjehem som besökts 
minst en gång per kvartal 

Fortsatt utveckling av 
socialnämndens insatser utifrån den 
enskildes behov
SOCN

Andel brukare som upplever att behovet 
är tillgodosett 

Andel brukare som upplever att 
socialförvaltningen har god tillgänglighet 
och bra bemötande 

Kultur, idrott och fritid Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, 
idrotts- och fritidslivet
BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Andel invånare som upplever sig vara 
delaktiga i kulturlivet i Katrineholm 

Andel invånare som upplever sig 
delaktiga i idrottslivet i Katrineholm 

Antal deltagare i Perrongens 
gruppverksamheter 

Antal deltagare/besökare i kultur- och 
turismnämndens programverksamhet 

Antal medlemmar i föreningar som 
sorterar under kultur- och 
turismnämnden 

Antal deltagare/besökare i 
kulturföreningarnas program 

Antal aktiva låntagare på Katrineholms 
bibliotek 

Hållbar miljö Ökad andel miljöbilar i kommunens 
verksamheter
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i 
kommunkoncernen 

Kommunens energiförbrukning ska 
minska
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Minskning av energianvändning i 
kommunens verksamhetslokaler sedan 
2008 

Ekonomi och organisation Resultatet ska uppgå till minst en 
procent av skatteintäkterna

Resultat i förhållande till skatteintäkter 

20

20



Socialnämnden 

18 

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

och utjämning 

Nettodriftskostnaderna ska inte öka 
snabbare än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Nettodriftskostnaderna ska inte öka 
snabbare än skatteintäkter och 
utjämning, måluppfyllelse 

Kommunens lokalresurser ska 
utvecklas för ökad funktionalitet, 
kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB

Kundnöjdhet avseende KFAB:s 
verksamhetslokaler 

Kommunens tillgänglighet per telefon 
och e-post ska förbättras
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Andel invånare som får svar på en enkel 
e-postfråga inom två arbetsdagar 

Andel invånare som får ett direkt svar på 
en enkel fråga när de tar kontakt med 
kommunen via telefon 

Gott bemötande via telefon, andel av 
maxpoäng 

Tydlig och effektiv kommunikation
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Andel av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning utifrån 
ett invånarperspektiv 

Andel av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning utifrån 
ett företagarperspektiv 

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON

Resultat i undersökningen kring hållbart 
medarbetarengagemang 

Tryggad personalförsörjning genom 
utvecklad rekrytering
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON

Andel påbörjade rekryteringar där 
tjänsten tillsätts 

Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts 
med eftersökt kompetens enligt 
rekryteringskravprofilen 

Andel anställda med heltid 

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON

Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie 
arbetstid, totalt 

Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 
dagar 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-11-28 
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

Anmälan av delegationsbeslut 2017-12-06 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under oktober månad för 
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017. 
Vidare redovisas ordförandens delegationsbeslut 2017-08-29, § 5 Nämndspecifika 
artiklar i CEMR-deklarationen och ordförandens delegationsbeslut 2017-10-31, § 3 
Yttrande över remissen Förslag till handlingsplan (CEMR). 
___________________

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
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1 (2)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-29

SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 
Telefon: 
Telefax: 

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare

Iréne Johansson Bilaga 1

     Nämndspecifika artiklar CEMR - socialnämnden

Artiklar – Del 3 Förklarande text Kommentarer

Artikel 15
Social omsorg och sociala 
tjänster
15.1. Undertecknaren erkänner att alla har 

rätt till nödvändiga sociala tjänster och 
till försörjningsstöd
vid behov.

15.2. Undertecknaren är medveten om att 
kvinnor och män har olika behov som 
kan bero på skillnader i deras sociala 
och ekonomiska förhållanden och andra 
faktorer. För att se till att kvinnor och 
män har lika tillgång till social omsorg 
och sociala tjänster kommer 
undertecknaren därför att vidta alla 
rimliga åtgärder i syfte att:
• tillämpa ett genusperspektiv på
planeringen, finansieringen och 
tillhandahållandet av social omsorg och 
sociala tjänster
• se till att de som arbetar med social
omsorg och sociala tjänster är 
medvetna om hur könstillhörighet
påverkar hälso- och sjukvården och tar 
hänsyn till kvinnors och mäns olika 
erfarenheter av sådan
vård

Artikel 18
Social integration
18.1. Undertecknaren är medveten om att 

alla har rätt till skydd mot fattigdom 
och social utslagning och
dessutom att kvinnor i allmänhet löper 
större risk än män att drabbas av social 
utslagning eftersom kvinnor har färre 
möjligheter och mindre tillgång till 
resurser, varor och tjänster.

18.2. Undertecknaren förbinder sig därför att 
inom alla sina verksamheter och i 
samarbete med arbetsmarknadens 
parter vidta åtgärder inom ramen för en 
samordnad strategi för att:
• skapa förutsättningar för att alla som
drabbats eller riskerar att drabbas av 
social utslagning ellerfattigdom får 
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2 (2)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-29

SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 
Telefon: 
Telefax: 

www.katrineholm.se E-post: 

tillgång till arbete, bostad, utbildning, 
kultur, informations- och 
kommunikationsteknik
samt social och medicinsk hjälp
• erkänna socialt utslagna kvinnors
särskilda behov och situation
• främja integrationen av invandrare,
såväl kvinnor som
män, med beaktande av deras särskilda 
behov

Artikel 22
Könsrelaterat våld
22.1. Undertecknaren är medveten om att 

könsrelaterat våld, som drabbar kvinnor 
oproportionerligt hårt,
är ett brott mot de grundläggande 
mänskliga rättigheterna och mot 
människors värdighet och
fysiska och emotionella integritet.

22.2. Undertecknaren är medveten om att 
könsrelaterat våld uppstår på grund av 
förövarens uppfattning,
mot bakgrund av ett ojämlikt 
maktförhållande, att det ena könet är 
överlägset det andra.

22.3. Undertecknaren förbinder sig därför att 
införa och stärka program och insatser 
mot könsrelaterat våld,
inklusive att:
• inrätta eller stödja särskilda
stödstrukturer för
offren
• informera allmänheten, på de i
området vanligast förekommande 
språken, om den hjälp som finns
att få på området se till att 
specialistteam får utbildning i att 
identifiera och stödja offren
• se till att de berörda myndigheterna,
till exempel
polisen, hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna och
boenderelaterade myndigheter, är 
effektivt samordnade
• främja upplysningskampanjer och
utbildningsprogram riktade till 
potentiella och verkliga offer och 
förövare
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1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 SOCN/2017:13 - 759 
Soc stab 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-56862 

www.katrineholm.se E-post: Irene.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Bilaga 1
Irene Johansson 

Yttrande över remissen Förslag till handlingsplan CEMR 
(Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå)
I planeringsdirektiv 2018 gavs nämnderna i uppdrag att prioritera artiklar i Den 
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå (CEMR). Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2017 att prioritera 
artiklarna 15, 18 och 22 i CEMR-deklarationen, som specifikt är kopplade till 
socialnämndens arbete.
Socialnämnden ger nedanstående exempel kring de prioriterade artiklarna som 
yttrande över Förslag till handlinsplan CEMR:
Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster.
Pågående arbete: Enligt socialtjänstlagen 3 kap. 1§ hör det till socialnämndens 
uppgifter att bland annat ”- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och 
vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det”. 
Artikel 15 i CEMR-deklarationen berör en stor och omfattande del av 
socialnämndens arbete.
Artikel 18 – Social integration
Pågående arbete: ”Sysselsättningsprojektet” i samverkan med Viadidakt, 
samverkansmodellen Vinka IN och Tuna-projektet där Länsstyrgruppen är 
projektägare.
Artikel 22 – Könsrelaterat våld
Pågående arbete: Socialnämnden ger stöd och hjälp till personer utsatta för 
relationsvåld och till barn som har bevittnat våld. Utbildning pågår för medarbetare 
som planerar att 2018 även börjar arbeta med förövarna. Den 1 januari 2018 byter 
öppenvårdsverksamheten Frida namn till ”Relationsvåldsteamet”, ett namn där utsatta 
för relationsvåld, barn som har bevittnat våld, samt förövare inbegrips.

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

Totalt antal hushåll försörjningsstöd 950 949 953 925 883 882 894 856 853 815

Antal barn som ingår i försörjningsstöd 993 985 1013 963 945 991 986 962 949 902

Varav 18-24år 144 136 137 135 133 132 140 128 129 121

Varav antal med utbet. under månaden 694 647 701 618 684 661 641 624 586 627

Män 393 366 402 359 397 383 389 366 344 367

Kvinnor 301 281 299 259 287 278 252 258 242 260

Varav 18-24år 95 84 95 81 93 83 76 77 80 80

Män 48 44 51 44 51 44 41 41 47 46

Kvinnor 47 40 44 37 42 39 31 36 33 34

Samtliga ärendetyper 1162 1159 1158 1123 1079 1073 1068 1033 1030 991
(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)

Avslutade ärenden 59 52 72 62 67 66 73 47 89 73

Varav 18-24år 19 12 11 8 9 14 21 14 22 17

Aktualiseringar 133 114 140 95 128 132 108 104 123 125

Startade utredningar 63 48 53 40 35 56 57 38 32 45

Varav 18-24år 18 10 10 10 11 8 15 12 10 14

Utbetalt försörjningsstöd under månaden 4 924 559 4 461 672 5 810 898 4 397 134 5 409 498 4 754 234 4 976 388 4 857 145 4 239 263 4 564 733

Genomsnitt per hushåll 7 096 6 896 8 289 7 115 7 909 7 192 7 763 7 784 7 234 7 280

Statistik försörjningsstöd 2017
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2017 
Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd 

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

14 10 24 10 15 9 22 24 18 17 

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

7 5 10 5 3 11 3 4 0 1 

Varav 18-24 år 2 0 5 1 1 1 1 1 0 0 
Arbetar heltid  
otillräcklig inkomst 

12 7 14 6 12 13 4 20 8 9 

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

9 9 1 1 5 18 6 6 2 8 

Varav 18-24 år 2 1 8 0 1 3 1 1 1 0 
Arbetslös ingen 
ersättning/stöd 

254 219 280 221 276 259 206 269 226 226 

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

234 232 254 182 235 199 194 177 157 208 

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

14 19 29 19 15 17 7 9 8 20 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arbetshinder, sociala skäl 181 206 170 131 150 152 133 130 127 139 
Varav 18-24 år 19 23 8 6 10 8 9 9 4 6 
Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

54 52 49 32 35 36 37 41 34 35 

Varav 18-24 år 13 7 6 2 7 5 6 6 1 3 
Arbetshinder, sociala skäl, 
insats kan ej erb. 

55 60 64 46 63 41 27 20 17 23 
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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 0 0 
Arbetshinder, sociala skäl, 
våld i nära relation 

16 24 19 30 10 22 20 16 9 15 

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

3 3 3 1 5 5 6 6 12 9 

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

41 36 44 27 41 35 39 38 27 34 

Varav 18-24 år 5 7 9 5 9 6 3 3 6 5 
Föräldraledig  
väntar föräldrap 

6 7 2 9 4 2 1 4 3 1 

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

4 4 4 8 3 1 5 3 1 2 

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

18 30 23 20 29 24 16 18 16 19 

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

37 44 41 40 64 50 44 61 54 62 

Saknar barnomsorg 3 1 3 8 10 7 4 9 2 0 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SFI 56 55 67 61 78 66 70 58 70 89 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sjuk- eller aktivers 
otillräcklig ers 

50 40 44 32 39 33 32 31 24 31 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sjuk- eller aktivers väntar ers 5 3 8 4 7 10 3 6 7 8 
Varav 18-24 år 2 1 1 0 0 1 0 0 3 3 
Sjukskriven läkarintyg, 
ingen sjukpenning 

127 92 124 130 118 110 82 76 80 79 

Varav 18-24 år 3 4 5 2 3 5 8 8 4 9 
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Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Sjukskriven läkarintyg 
otillr sjukpenning 

13 14 16 17 22 21 17 13 12 14 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
Sjukskriven läkarintyg 
väntar sjukpenning 

10 5 4 8 0 1 4 2 1 5 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 
Studerar grundskolenivå 17 14 10 12 22 19 12 8 17 18 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Studerar gymnasienivå 23 14 29 22 22 11 14 9 7 13 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utan försörjningshinder 6 5 0 0 0 2 0 1 1 2 
Varav 18-24 år 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Väntar på 
etableringsersättning 

40 20 14 26 17 12 15 16 6 12 

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

10 5 4 1 9 0 4 3 1 0 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt antal beslut 1319 1240 1358 1109 1309 1186 1027 1078 947 1099 
Varav 18-24 år 51 47 37 21 33 30 36 36 20 30 

Antal unika ärenden 688 643 674 583 640 603 541 566 547 576 
varav kvinnor 296 270 291 243 266 256 214 237 223 244 
varav män 392 373 383 340 374 347 327 329 324 332 
Antal unika ärendepersoner 996 919 1041 904 1019 932 880 897 892 973 
varav kvinnor 541 515 608 490 555 516 493 505 481 537 
varav män 455 404 433 414 464 416 387 392 411 428 

Beslut tagna 1-31/10 2017 
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Aktualiseringar

Barn 101 115 158 97 161 123 114 116 117 157
Vuxna 53 43 61 47 50 60 52 61 57 79

Förlängning av utredning

Barn 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2

Nystartade utredningar

Barn 41 50 59 43 61 64 34 31 24 67
Vuxna 15 7 15 13 10 11 16 9 13 26

Pågående utredningar

Barn 178 195 223 231 240 252 225 209 201 210
Vuxna 41 29 32 36 40 40 37 39 29 46

Avslutade utredningar

Barn 27 31 22 43 40 59 36 24 49 51
Vuxna 19 12 7 13 12 19 6 18 10 17

Familjehemsplacerade <21 år SoL 

Flickor 17 17 15 16 17 20 20 18 18 19
Pojkar 58 62 57 57 56 60 52 54 51 49

Vårdnadsöverflyttade

Flickor 10 10 10 10 10 10 10 8 7 8
Pojkar 9 9 9 9 9 9 9 8 11 11

Familjehemsplacerade < 21 år LVU

Flickor 13 11 11 11 12 12 11 11 11 11
Pojkar 13 12 12 11 11 12 10 13 13 2

Tillfälliga placeringar

Flickor 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Pojkar 7 8 5 6 11 10 7 8 10 13

Barn HVB /SoL < 21 år

Flickor 3 3 2 2 2 1 3 5 4 3
Pojkar 57 54 56 60 56 58 46 46 41 40

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017
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Barn SIS < 21 år

Flickor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 4 6 5 6 6 5 3 3 3 3

Barn HVB /LVU < 21 år

Flickor 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1
Pojkar 2 2 2 3 2 3 4 4 2 4

Barn, Klivet SoL< 21 år

Lägenhetsboendet, 10 platser 6 6 6 7 8 6 5 7 7 8
Kollektivet, 6 platser 5 6 6 6 5 5 5 4 4 4

Barn, Klivet LVU <21 år

Kollektivet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barn, Klivet JOUR <21 år

Kollektivet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/

Komplementfamiljer/Kontaktpersoner

Flickor 10 9 10 13 14 14 17 18 20 21
Pojkar 27 26 30 30 30 31 27 25 26 26

Vuxna HVB/SOL

Kvinnor 7 8 10 9 11 11 9 9 8 8
Män 14 11 11 11 13 12 13 15 13 10

Vuxna LVM/SIS

Kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Män 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Vuxna, familjehemsplacering

Kvinnor 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Män 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Familjerätten

Aktualiseringar 31 43 25 39 29 42 34 27 17 35

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 37 36 37 44 42 41 38 37 30 25
Tingsrätten 

Påg. samarbetssamtal exl. 13 16 17 14 17 14 11 10 9 12
Tingsrätten 
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Nystartade utredningar 12 13 6 12 9 8 7 9 2 3

Avslutade utredningar 16 4 8 11 9 10 9 8 9 5

Skrivna Avtal, vårdnad, boende 0 0 0 0 1 1 4 1 2 0
umgänge

Dödsboanmälningar 5 1 2 4 5 3 3 1 3 10
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-11-28 
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 2017-12-06 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 
2017-10-18 – 2017-11-28. Förteckning över handlingarna finns på socialförvaltningen, 
Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
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