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Fredagen den 21 februari 2020

Ledamotsinitiativ Socialnämnden, handlingsplan för stöd 
till prostituerade eller individer i riskzonen

Katrineholms kommun behöver en handlingsplan för att  såväl hjälpa människor ur 
prostitution som ett förebyggande arbete mot prostitution.

I gårdagens(21/2 2020) P4 Sörmland redovisades en undersökning som visade på att 
kommunerna i Södermanland har dålig beredskap för att möta och hjälpa individer ur 
prostituerade. I undersökningen framkom att Katrineholms kommun är medvetna om att 
prostitution förekommer och menar att man har kompetens att hantera frågor om sexköp 
men att man saknar handlingsplan för att stödja de som säljer sex.

Liberalerna förvånas över detta att kommunen har kunskap och kompetens men saknar en 
handlingsplan för arbetet. 

Sexhandel är oftast ett utnyttjande av en människa som befinner sig i mycket utsatt situation. 
Ofta handlar det om kvinnor som kommer hit från extremt fattiga länder som säljer sin kropp 
för att säkra sina barns och sin familjs överlevnad. Allt för ofta handlar det om organiserad 
människohandel där ligor lurar hit kvinnor som befinner sig i en utsatt situation i sitt hemland 
- en situation som blir än värre då de här blir tvingade till prostitution och där pengarna går 
till kriminella. Många unga tjejer som mår dåligt ligger även de i riskzonen för att hamna i 
prostitution. 

Vi Liberaler i Katrineholm vill nu se en handlingsplan från kommunens sida som har till mål 
att kartlägga, stödja och genom olika insatser få människor som säljer sex att komma ur den 
verkligheten. Därför vill Liberalerna att socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med 
nämnden upprätta en handlingsplan med målet att: 

- på kort och lång sikt få ut kvinnor ur prostitution
- genom förebyggande arbete minimera risken för prostitution

Marianne Körling Ström
Liberalerna Katrineholm 
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Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-08-13 SOCN/2020:59 - 759

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Socialnämnden

Ledamotsinitiativ om att upprätta en handlingsplan för 
stöd till prostituerade
Ordförandens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avslå  Marianne Körling Ströms (L) initiativ om att upprätta 
en handlingsplan för stöd till prostituerade.

Sammanfattning av ärendet
Marianne Körling Ström (L) anmälde till socialnämndens sammanträde 2020-02-25 ett 
ledamotsinitiativ om att upprätta en handlingsplan för stöd till prostituerade eller 
individer i riskzonen. Socialnämnden beslutade att ledamotsinitiativ skulle tas upp på ett 
av socialnämndens kommande sammanträden.

Socialnämnden har i sitt uppdrag utifrån socialtjänstlagen att se till att utsatta grupper 
får stöd och hjälp. Därutöver finns ett särskilt uppdrag att se till att den som utsätts för 
brott får det stöd och skydd den är i behov av. Även brottsoffrets anhöriga har rätt till 
insatser utifrån socialtjänstlagen.

Regeringen har 2016 tagit fram en nationell strategi Makt, mål och myndighet för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och 2018 kompletterades denne med en 
handlingsplan mot prostitution och människohandel. Av dessa framgår samtliga 
myndigheters ansvar för dessa grupper. Jämställdhetsmyndigheten har fått ett särskilt 
uppdrag från regeringen att ta fram metodstöd samt utöka det förebyggande arbetet 
mot denna problematik.

Socialnämnden har en plan mot mäns våld mot kvinnor och denna plan följer 
regeringens nationella strategi. Målgruppen som ledamotsinitiativet berör omfattas 
redan av de uppdrag som framgår av socialtjänstlagen samt den handlingsplan som 
finns beträffande våld i nära relation. Handlingsplanen kring våld ska revideras under 
2020 och nämnden kan då tydliggöra runt ämnet sexuell utsatthet. Nämnden arbetar 
redan idag kring frågan bland annat i missbruksvården och genom de förebyggande 
arbete som sker via ungdomsmottagningen.

Marie-Louise Karlsson
Socialnämndens ordförande
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Vår beteckning

Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum

2020-08-18 SOCN/2020:32 - 759
Stab

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

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

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

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

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

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

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

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

kvartalets slut 2020
Kommentar

Kontakt/komplementfamilj 2020-03-02 120 Beslutet verkställdes 
ej efter 112 dagar 
eftersom behovet 
upphört

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Drift
Helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)

Periodens ack. 
utfall

Periodens ack. 
budget

Periodens ack. 
avvikelse

Prognos 
budgetavvikelse 

helår

Socialnämnd -764 -817 53 0

 Ledning -9 548 409 -9 957 -17 013

 Stab -5 733 -6 116 383 404

 Öppenvård avd -2 171 -2 460 289 -25

 Öppna insatser -5 988 -6 968 980 303

 HVB -3 548 -3 481 -67 0

 Socialt boende -3 523 -3 431 -92 318

 Myndighet Barn, unga och 
familj -1 127 -1 370 243 475

 Barn och unga -20 171 -16 313 -3 858 -10 169

 Barn och familj -21 952 -18 134 -3 818 2 300

 Myndighet Ek bistånd och 
vuxna -1 663 -990 -673 -429

 Ekonomiskt bistånd -41 583 -41 259 -324 -1 483

 Ekonomiskt bistånd och 
vuxna -10 092 -10 746 654 -3 681

Summa -127 863 -111 677 -16 186 -29 000

Socialförvaltningens prognos för helår ligger nu på ett beräknat underskott med 29 000 tkr.

För perioden januari till juli redovisas en budgetavvikelse på -16 186 tkr. Förutom den budgeterade 
avvikelsen hos ledning så är det främst kostnaden för placeringar som redovisar underskott.

Prognosen för placeringar beräknas på helår redovisa ett minus i storleksordningen 15 825 tkr. 
Prognosen har försämrats med 6 000 kr sedan senaste rapporten i maj. Det tillkom en familj i april 
som kostar ca 500 tkr per månad. Ytterligare några placeringar har fått förlängas.

För att minska underskottet startas nu ett projekt för att kunna hjälpa familjer i hemmiljö. Projektet 
kommer igång under augusti, första personen är på plats från början av augusti och ytterligare två 
personer från mitten av augusti samt en person i september. Teamet kommer arbeta med familjer 
som är aktuella inom såväl barnavård som ekonomiskt bistånd och de ska företrädesvis arbeta i 
familjernas hem med praktiskt stöd och hjälp och med familjernas samlade behov. Kostnaden för de 
fyra som ska projektanställas kommer att täckas av minskade kostnader för placeringar.

Kostnaden för placeringar kan även komma att påverkas av covid-19 under året. Ännu ses inga 
direkta placeringar orsakade av covid-19, men den långsiktiga effekten är svår att bedöma.

Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden januari till juli är 723 tkr högre än budget. 
Kostnaden för samma period förra året var 435 tkr högre. Under 2020 har projektet "Aktivt 
försörjningsstöd" startat och hittills är det 23 personer som fått sysselsättning. Den del av lönen 
som inte ersätts via anställningsstöd betalar socialförvaltningen. Förvaltningens kostnad för "Aktivt 
försörjningsstöd" under året är 850 tkr.
Under perioden har ekonomiskt bistånd som kan hänföras till covid-19 utbetalats till en summa av 
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222 tkr. Ännu har ingen stor ökning skett till följd av den ökade arbetslöshet som orsakats av covid-
19. Förhoppningen är att de flesta som blivit arbetslösa kan få ersättning från a-kassa under ett år.
Det innebär att den befarade ökningen kan utebli under detta år men uppstå 2021.

Personalkostnader redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på sju månader om
+4 971 tkr. Ett fåtal personer har fått den löneökning som gäller from april. Kostnaden har dock 
bokats upp eftersom retroaktiv lön kommer att betalas ut då de nya avtalen är klara. Prognos för 
personalkostnader på helår är fortsatt +6 499 tkr.

Kostnader för konsulter avviker från budget med -35 tkr. Under våren tillkom ett ärende som kräver 
konsult, annars är det endast tillåtet för ytterligare två speciella ärenden.

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen
Juli har som för övriga Sverige präglats av semestertider och låg bemanning. Socialnämnden har 
hanterat inflödet av ärenden på ett bra sätt. Placeringskostnaderna har dock ökat markant under 
sommaren och beror till stor del på att många pågående placeringar havererat och lett till dyrare 
placeringar. Bland annat ett barn som kräver omfattande tillsyn med en kostnad på 14 tkr per dygn. 
Socialnämnden kommer omgående se över verksamheterna och vidta åtgärder. Bland annat 
påbörjar vårt multiteam sitt arbete där flera placeringar kommer att avslutas och istället få insatser 
via teamet. Försörjningsstödet ligger stabilt högt men ingen ökning har skett vilket befarats skulle 
ske under sommaren. Rekrytering av nya medarbetare har gjorts då flera, än de planerade 
neddragningarna, har sagt upp sig.

När det gäller personalbemanning har det varit ansträngt under sommaren. Flera enheter har haft 
medarbetare med både korttids- och långtidssjukskrivning. Det innebär färre personer som ska 
täcka upp under semesterperioden, vilket har inneburit en mycket hög belastning eftersom det har 
varit mycket akuta och prioriterade situationer att lösa.

Staben

I juni föreläste alkoholhandläggaren om alkohollagen, alkoholtillsyn och sambandet med ANDTS för 
feriearbetare som valt att bli ANDTS ambassadörer. Syftet är att ungdomarna ska fungera som 
ambassadörer för sina kompisar för att välja bort alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om 
pengar men också att göra ungdomarna delaktiga i länets förebyggande ANDTS-arbete, genom att 
föra fram sin kunskap, tankar och idéer till politiker, tjänstepersoner och beslutsfattare.

En gemensam tillsyn har gjorts med miljökontoret för att se hur krögarna arbetar för att förhindra 
spridning av covid-19. Resultatet var gott, alla serveringsställen i Katrineholm fick godkänt.

Dom har kommit från Förvaltningsrätten gällande serveringstillstånd, där domstolen gav 
Katrineholms kommun rätt. Förvaltningsrätten har prövat de villkor gällande öppettider och 
ordningsvakter som Katrineholms kommun ställde i samband med att serveringstillstånd beviljades 
för Kungens Hörna och funnit att de har varit proportionerliga och behövliga.

Ekonomiskt bistånd

Utbetalt ekonomiskt bistånd under juli månad var 5 436 tkr i 600 ärenden. Ytterligare 35 tkr har 
utbetalats i dödsboärenden. I jämförelse med juli 2019 är kostnaden lägre för juli 2020 med 
ca 71 tkr. Antalet ärenden i juli 2020 är 16 färre än i juli 2019.

Inflödet av personer/familjer som flyttar till Katrineholm och som efter första månaden i kommunen 
är i behov av ekonomiskt bistånd har varit tre familjer. Inga av dessa familjer/personer är så kallade 
sociala dumpningar.

Mottagningen på enheten har gjort 161 aktualiseringar i ärenden som har resulterat i 44 
utredningar om rätten till ekonomiskt bistånd. Avslut har skett i 69 ärenden, 16 av dessa var 
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ungdomar.

Det finns 21 pågående förmedlingsärenden där personer/familjer får stöd i att hantera sin ekonomi  
för att förhindra till exempel hyresskulder som kan leda till bostadslöshet.

Under juli har 305 avslagsbeslut enligt riktlinjer och rättspraxis genomförts.

Det finns 67 pågående dödsboärenden. Fyra nya dödsboärenden har inkommit och 22 har avslutats. 
Inflödet av dödsboärenden är idag på samma nivå som innan corona- pandemin bröt ut. Antal 
pågående dödsboärenden är fortfarande högt vid jämförelse innan pandemins utbrott.

Ärendebelastningen har varit på en nivå som varit hanterbar trots pågående semestrar. Under sju 
veckor har tre socionomstudenter varit anställda och handlagt ansökningar.

Det som har varit avvikande under juli är inflödet av relationsvåldsärenden. Det har krävt mycket 
samarbete med vuxengruppen, men inget ärende har utmynnat i skyddsplacering.

Vad gäller verksamhetsfrågor har enheten fått en ny fråga att hantera som handlar om kostnader 
för vatten. KFAB har börjat med att specificera kostnader för varmt och kallt vatten på löpande 
hyresavier och lägger på en extra kostnad för den vattenförbrukning som anses vara utanför 
normalförbrukning. För juli och augusti har de personer som redovisar extra kostnader för vatten 
på sina hyresavier fått avslag för dessa kostnader. Det med hänvisning till att normalförbrukning 
finns med i befintlig hyra. Det har varit flera ärenden där kostnaden varit mellan 500 kr – 1000 
kronor. Frågan behöver utredas och förslag på riktlinjer för kostnader för extra vattenförbrukning 
ska tas fram.

Från och med juli kommer barnfamiljer som har bostadsbidrag att få ett extra tilläggsbidrag som 
motsvarar 25 % av bostadsbidraget men max 1300 kr. Detta bidrag betalas ut till och med december 
i år. Bidraget kommer att räknas med i beräkningen för ekonomiskt bistånd.

Inför hösten har enheten planerat för nya corona- säkrade mötesformer både vad gäller möten med 
medarbetare och klientmöten.

Vuxen, barn och familj

Antalet nya aktualiseringar under juli månad har varit 42 stycken vilket är i stort sett samma som 
under juni månad. Under juli har det inkommit två LVM-anmälningar varav en är i ett redan 
pågående ärende. Utredningar pågår i båda dessa ärenden. Förvaltningsrätten har fastställt LVM-
ansökan som inlämnades under juni.

En ny extern placering har tillkommit under juli månad.

En skyddsplacering har avslutats, ingen ny placering har tillkommit under månaden.

En tendens som ökat bland de som ansöker om behandling eller som det inkommer 
orosanmälningar kring är ett behov av placeringar där omvårdnad är en betydande del. Det är 
personer som är äldre med ett långvarigt missbruk som gett såväl fysiska som psykiska 
konsekvenser samt även begynnande demens och förvirring.

Efterfrågan är fortfarande hög till öppenvårdens KBT-baserade missbruksbehandling, med väntetid 
som följd.

På vuxengruppens mottagningstelefon har det varit något färre inkommande samtal under juli,18 
stycken jämfört med 25 i juni. Hälften är rådgivande samtal, ett flertal orosanmälningar, några har 
hänvisats vidare både internt och till andra externa instanser och myndigheter.

Barn och unga

Antalet inkomna ärenden har minskat under juli månad från ett enormt högt inflöde under juni 
månad. Det som har varit utmärkande för månaden är att det varit många placeringar som 
havererat inom avdelningens båda enheter och då krävt dyra omplaceringar. Kostnadsläget för barn 
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och unga är högt och åtgärder kommer att vidtagas för att komma tillrätta och försök kommer att 
göras för att sänka kostnaderna. Flera hemtagningar av placeringar ska göras under hösten då det 
nya multiteamet är på plats.

Öppna insatser

Ungdomsenheten har samarbetat med Lyckliga gatorna och vistats vid de olika aktiviteter som 
erbjudits kommunens barn och ungdomar. Övrig personal inom öppna insatser har under 
sommaren varit behjälpliga myndighetsavdelningen vid vissa arbetsuppgifter.

Kollektivet HVB och Klivets stödboende

Kollektivet HVB har under juli haft fyra inskrivna enligt SoL och det har varit åtta inskrivna enligt SoL 
på Klivet. En ungdom är aktuell för inflytt på Kollektivet.

Klivet har haft många utskrivningar juni/juli samt en inflyttning vilket genererar många lediga 
platser. Detta mönster brukar förekomma och nya placeringar tillkommer oftast löpande under 
hösten. Väsby kommun vill köpa en plats av Katrineholms kommun, men det är vissa detaljer i 
kostnader, avtal samt verksamhetssystem som måste lösas först.

Utifrån Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande HVB (hem för vård och boende) och covid- 19 har 
platserna på Kollektivet minskat tillfälligt från fem till sju. Detta utifrån att kunna ha beredskapen för 
att hantera smitta på boendet. I dagsläget finns ingen känd smitta. Åtgärden utvärderas månadsvis.

Det har som planerat varit högre vikariekostnader under sommarperioden utifrån semestrar.

Sociala boenden

Just nu är det flera klienter som står i kö till träningsboenden efter en tid av högt ansökningstryck, 
däribland ett flertal inom intern vårdkedja. Utmaningen nu ligger mycket i att finna små lägenheter 
till rimlig hyra, vilket tyvärr blir svårare och svårare vartefter fastighetsägare väljer att renovera sina 
lägenheter i samband med utflytt, och därmed höjer hyran.

När det gäller budget- och skuldrådgivningen har de haft 53 besök under juli månad. Även denna 
månad är det tonvikt på människor bosatta i Katrineholms kommun.

Integration och mottagande
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Investeringar
Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)

Periodens ack. 
utfall

Periodens ack. 
budget

Periodens ack. 
avvikelse

Prognos 
budgetavvikelse 

helår

Möbler och inventarier 0 -115 115 0

Digitalisering och 
utveckling av datorprogram 0 -466 466 0

Arbetsmiljö SOCN -207 -175 -32 0

Nytt verksamhetssystem 0 -58 58 0

Totalt -207 -815 609 0

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marita Asplund-Håkansson
Socialnämnden

Socialnämndens underlag för övergripande plan med 
budget 2021
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna socialförvaltningens upprättade underlag för
övergripande plan med budget 2021.

Socialnämnden föreslås anta socialförvaltningens underlag för övergripande plan
med budget 2021 till sitt eget och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023 har socialnämnden tilldelats en
budgetram på 191 717 tkr. För 2022 och 2023 har socialnämnden tilldelats 181 717 tkr 
vardera.

Socialförvaltningen har inför 2021 skrivit fram underlag för övergripande plan med
budget som visar vilka utmaningar förvaltningen kommer att ställas inför under det
kommande året.

Förvaltningen ser följande stora utmaningar inför nästkommande budgetperiod:
 Att klienter med ekonomiskt bistånd ska komma till egen försörjning och därmed

minska kostnaderna för försörjningsstöd
 Att minska kostnaderna för externa placeringar
 Att behålla och rekrytera personal genom att vara en attraktiv arbetsgivare

Ärendets handlingar
 Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2021

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Inledning
Socialnämnden har  stora utmaningar 2021 för att sänka det höga kostnadsläget och att samtidigt 
hantera ett befarat ökat inflöde inom samtliga områden i socialtjänsten. Ett arbete är påbörjat att 
jämföra individ- och familjeomsorgen med andra kommuner. Arbetet kommer att fördjupas under 
hösten 2020 och fortsätta under 2021. Vi behöver göra fördjupade analyser av arbetssätt i de 
kommuner som är  socioekonomiskt lika Katrineholm. Organisationen kommer att ses över under 
hösten 2020 och planen är att ny organisation ska träda i kraft januari 2021. Syftet är i första hand 
att effektivisera organisationen samt skapa en organisation med fokus på kommunens invånares 
behov. För att nå en effektivare organisation så behöver arbetsmetoder ses över vilket även 
påbörjats och flera kommer att införas under 2020 och 2021 bland annat vårt Multi team.

Socialnämndens utmaning är att hantera en större mängd ärenden men färre personal och då krävs 
det ett förändrat arbetssätt men också ett ökat antal förebyggande metoder att fånga problematik 
på ett tidigare stadium i samarbete med andra. Ett nytt multiteam börjar arbeta under hösten 2020. 
Projektet ska pågå ett år för att därefter utvärderas om det får positiva effekter på våra familjers 
hälsa samt nämndens ekonomi. Teamet kommer arbeta med familjer som är aktuella inom såväl 
barnavård som ekonomiskt bistånd och de ska företrädesvis arbeta i familjernas hem med praktisk 
stöd och hjälp och med familjernas samlade behov.

Socialnämnden har framförallt en stor volymökning inom barn- och ungdomsvården när det gäller 
antalet utredningar gällande barn och detta behöver hanteras och kan komma att kräva 
omfördelning av resurser.

Förslag på ny socialtjänstlag ska presenteras i slutet av augusti och kan komma att innehålla 
förändringar som påverkar socialnämndens arbete och organisation.

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 

Ansvarsområde

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) ska 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.

Socialnämnden erbjuder budget- och skuldrådgivning till Katrineholms och Vingåkers skuldsatta 
invånare.Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt 
tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen.

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna 
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ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor och insatser mot familjevåld.

För att kunna nå personer i ett tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har 
socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten. 
Mercur har ett stödboende kopplat till sig som kan nyttjas genom bistånd vid behov. 
Socialförvaltningen driver även hem för vård och boende (HVB), Kollektivet HVB.  Denna verksamhet 
har även stödboende kopplade till sig. I enheten Sociala boenden bedrivs stödboende för samsjuka 
(beroendesjukdom/psykiatri).

Katrineholms kommun är medlem i Vårdförbundet Sörmland som erbjuder verksamhet inom 
missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Kommunen har därmed tillgång till Vårnäs 
behandlingshem som bedriver missbruksvård enligt 12-stegsmetodiken.
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Volymutveckling
Socialnämnden

Volymmått Utfall 2019
Utfall jan-jun 

2020 Prognos 2020 Prognos 2021

Antal hushåll som beviljats ekonomiskt 
bistånd, genomsnitt per månad 588 587 600 600

Antal ensamkommande barn och unga 35 35 25

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, 
ensamkommande barn och unga 10500 5550 7500

Antal utnyttjade vårdygn i stödboende/HVB, 
ensamkommande barn och unga 3500 2564 4000

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn 
och unga exkl ensamkommande 26000 11561 30000

Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn 
och unga exkl ensamkommande 6000 3890 5000

Antal utnyttjade vårddygn på institution, 
vuxna 7000 3055 4500

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet 
intag 2060 683 2000

Antal pågående insatser, 
kontaktfamiljer/kontaktpersoner 78 81 85

Antal ärenden spelmissbruk 11 2 10

Antal kvinnofridsärenden 115 55 180

Antal sociala kontrakt 88 84 90

Antal stadigvarande serveringstillstånd 30 32 33

Antal inkomna aktualiseringar 5376 2780 5600

Antal startade utredningar 1946 970 2000

Antal avslutade utredningar 1952 983 2000

Antal pågående utredningar 405 1350 500

Kommentar till volymmått
Antalet kvinnofridsärenden  minskade under inledningen av pandemin vilket beror på att det är 
svårt att söka stöd när man är socialt isolerad tillsammans med våldsutövaren. Däremot kan 
socialnämnden skönja en ökning av stödbehov när samhället nu mer har återgått till ett normalare 
tillstånd. Antalet personer med alkohol- drog eller spelmissbruk kan också öka till följd av social 
isolering och på grund av ökat antal permitteringar.

Antalet sökande av ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att öka under kommande år med 
anledning av corona-pandemin . Det är vissa branscher som är särskilt drabbade såsom 
restaurangbranschen och butiker. En del individer kan komma att söka ekonomiskt bistånd i 
avvaktan på andra ersättningar som exempelvis A-kassan eller Försäkringskassan. Utöver dessa kan 
det finnas ett antal personer som inte har rätt till andra ersättningar och kan komma att behöva 
söka ekonomiskt bistånd. Arbetslösheten bedöms kunna öka till 15 % under året enligt senaste 
information från Arbetsförmedlingen i Katrineholm.

Ungdomar som slutar gymnasiet är en utsatt grupp och dessa befaras få det svårare att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Regeringen har dock vidtagit en del åtgärder för att minska effekterna av 
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pandemin så det är i dagsläget svårt att se vilka konsekvenser eller effekter de får på 
socialnämndens verksamheter.

Vad gäller vuxenärenden till myndigheten  så finns det redan nu indikationer på att anmälningar om 
LVM kommer att öka och behovet av insatser i olika former för att ge stöd för att komma ifrån 
missbruk ökar.
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Förutsättningar och mål
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Arbetslösheten kommer att öka under 2020, vilket gör att konkurrensen om arbetstillfällen kommer 
att  hårdna mellan de arbetssökande. De målgrupper av arbetslösa som redan nu finns inom 
socialförvaltningens avdelning för ekonomiskt bistånd kommer att få svårare att ta sig ut på 
arbetsmarknaden för att kunna försörja sig själva. För att lyckas att få ut de långvarigt 
biståndsbehövande och  där Arbetsförmedlingen kan bistå med subventionerade anställningar 
kräver det  ett nära samarbete med både Viadidakt arbetsmarknad och Arbetsförmedlingen för att 
få ut ett större antal till ettåriga anställningar. Den typen av samarbete håller på att byggas upp 
mellan de berörda parterna. Utöver det måste det finnas arbetsgivare som är beredda att anställa 
personer från denna målgrupp. Kommunen som arbetsgivare behöver  själv vara ett föredöme för 
andra arbetsgivare och anställa individer från målgruppen för att kunna öka övergången till egen 
försörjning och minska kostnader för ekonomiskt bistånd.

För att kunna arbeta effektivt med målgruppen som står allra längst ut från arbetsmarknaden 
behöver insatsarsenalen fyllas på med insatser.  För att kunna arbeta med rätt insatser i rätt 
omfattning och för klienten relevant tidpunkt behövs det finnas utredningsresurser i form av en 
utredningsfunktion där man kan arbeta med att utreda arbetsförmågan både i fysiskt och psykiskt 
hänseende.  Dessa målgrupper är även  i behov av motiverande och stödjande insatser förutom att 
arbetsförmågan utreds.

Socialnämnden kommer fortsätta bidra till att främja kommunens företagsklimat. För att underlätta 
för restaurangägare att ansöka om serveringstillstånd och anmäla serveringsansvariga 
tillhandahåller socialnämnden e-tjänster gällande serveringstillstånd. Utbildningen Ansvarsfull 
alkoholservering hålls en gång per år för restaurangägare och personal. Utbildningens syfte är:

 att ge ökade kunskaper om alkoholens skadeverkningar
 en större förmåga att säga nej till överservering
 minska riskerna för alkoholrelaterade våldshandlingar och olyckor i restaurangmiljö
 höja personalgruppers kunskaper om olika droger och drogsituationen
 informera om lagar och förordningar vid alkoholservering
 informera om restaurangpersonal och ordningsvakters befogenheter och skyldigheter
 ge tips och råd om hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras.

Socialnämnden samverkar med flera myndigheter kring serveringstillstånd och bjuder in 
restaurangägarna till träffar två gånger per år. Tillsyner av krogarna i centrum kommer fortsätta 
genomföras enligt den tillsynsplan som socialnämnden fastställer varje år.

Resultatmål/Uppdrag Förutsättningar 2021

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning
SOCN, VIAN

Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd
SOCN

Attraktiva boende- & livsmiljöer
För en tryggare och säkrare kommun krävs att socialnämnden tillsammans med andra myndigheter 
gemensamt arbetar för att öka den upplevda tryggheten för kommunens medborgare. Under våren 
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har ett samarbete påbörjats mellan kommunens säkerhetschef, relationsvåldsteamet, 
ungdomsenheten och polis i syfte att ha ett nära och aktivt trygghetsskapande arbete mot 
kriminalitet och för våldspreventiva insatser. Samarbetet kommer att fortsätta utvecklas under 
nästkommande år.

Resultatmål/Uppdrag Förutsättningar 2021

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
VSR

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
För att  möta upp barn och ungdomar med ogiltig, långvarig och hög skolfrånvaro är ett 
kontinuerligt samarbete med bildningsförvaltningen viktigt. I samarbete med 
bildningsförvaltningens insats SamTid erbjuds föräldrar stöd och vägledning vilket ökar 
möjligheterna för snabbare återgång till skolan.

Behovet av SkolFam (systematiskt arbete med placerade barns skolgång i samverkan med 
bildningsförvaltningen) är fortsatt stort. I dagsläget får elva elever plats i kommunens skolfam-team. 
En diskussion pågår med bildningsförvaltningen om att ge stöd till alla familjehemsplacerade barn.

Resultatmål/Uppdrag Förutsättningar 2021

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
BIN, KULN, STN

Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga 
resultat
BIN, KULN, SOCN

Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga 
resultat
BIN, KULN, SOCN

Trygg vård & omsorg
Våren har till stor del handlat om att möta upp sociala problem utifrån den rådande situationen 
med covid-19 och riktlinjer kring pandemin. Socialnämnden har startat en ny stödlinje för att möta 
medborgare utifrån social oro och stödlinjen kommer fortsätta vara öppen tills samhället har 
återgått till ett mer normalt läge. Våld i nära relationer befaras öka under social distansering och vi 
förväntar oss ett ökat behov av stöd och hjälp för den målgruppen under hösten och 
nästkommande år.

För att möta behovet av hemmaplansinsatser för personer med beroende kommer behandlings- 
och stödinsatser fortsätta att utvecklas eftersom målgruppen annars riskerar att kräva mycket 
resurser i form av placeringar. Vad gäller de samsjukliga finns det speciella behov som diskuteras 
ihop med vård-och omsorgsförvaltningen för att utveckla samarbetet och hitta lösningar på 
gemensamma ärenden med komplexa behov.

Barn och ungdomar som är i riskzon för kriminalitet och riskbruk behöver tidiga insatser och 
möjligheter att få vård på hemmaplan vilket kommer att vara ett utvecklingsområde under 2021. 
Barn som växer upp med våld i hemmet eller riskerar att utsättas för våld har ökat och 
socialnämnden möter upp med särskilda insatser som kan erbjudas så snart anmälan om oro 
inkommit och under tiden familjen är aktuell för oro. Förebyggande insatser i form av tidigt stöd i 
samarbete med familjecentralen kommer att utvecklas ytterligare nästkommande år.

Kostnaderna för HVB-placerade barn och unga har ökat kraftigt under 2020. Efter en genomgång av 
samtliga ärenden framkommer att det handlar om omfattande och komplexa vårdbehov hos hela 
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familjen, exempelvis försörjningsstödsberoende, arbetslöshet, trångboddhet, psykisk ohälsa och 
missbruk. För att kunna stötta familjer till en positiv förändring kommer socialnämnden att påbörja 
ett projekt. Arbetsmetoden kommer att vara teambaserat utifrån familjernas behov inom alla 
områden. Samtliga enheter på socialförvaltningen där familjerna är eller behöver vara aktuella ska 
ha en gemensam handlingsplan för att tydliggöra helhetsbilden. Idag kan en familj vara aktuell på 
flera enheter och ha flera handlingsplaner som inte alltid synkar med varandra. För att kunna 
genomföra projektet kommer fyra stycken familjestödjare projektanställas under ett år. 
Familjestödjarnas främsta arbete kommer att vara att stötta familjerna i hemmet.

Katrineholms kommun har antagit Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med 
åtgärdsprogram 2018-2021. Strategin innehåller fem åtgärdsprogram, där socialnämnden deltar 
från olika verksamheter:

1. Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak eller

debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller

beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel ska successivt minska
4. Kvinnor och män, samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina

förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eller

andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

Socialnämnden kommer att fortsätta samverka med polisen, regionen och Länsstyrelsen samt alla 
kommuner i Sörmland under nästkommande år.

Resultatmål/Uppdrag Förutsättningar 2021

Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande
SOCN, VON

Anhörigstödet ska utvecklas
SOCN, VON

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska 
prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN

Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med 
individ- och familjeomsorgen
SOCN

Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i 
ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen
SOCN

Kommunens kostnader för placeringar ska minska
BIN, SOCN, VON

Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till 
följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller 
narkotika
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Socialnämndens bidrag i arbetet med Lyckliga gatorna kommer att fortsätta. Lyckliga gatorna 
innehåller fritidsaktiviteter och gatufester. Socialnämnden har representanter i både styrgupp och 
arbetsgrupp. Delaktighet i Lyckliga gatorna är viktig för att kunna identifiera och erbjuda tidiga 
insatser.
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Resultatmål/Uppdrag Förutsättningar 2021

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

Hållbar miljö
Arbetet mot en hållbar miljö kommer att fortsätta under 2021. De transportmedel som 
socialnämnden använder i tjänsten, för exempelvis resor till och från familjehem, ska även i 
fortsättningen ha lägsta möjliga miljöpåverkan. Fler medarbetare tar tåg i tjänsten vid längre resor. 
Socialnämnden har ett antal tjänstecyklar för att ge möjlighet till miljövänligt transportsätt under 
arbetet.

Socialnämnden finns representerad i kommunens Digitaliseringsråd och kommer arbeta aktivt med 
digitalisering inom nämndens olika verksamheter. Genom digitalisering och e-arkiv ska 
användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska.

Resultatmål/Uppdrag Förutsättningar 2021

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Socialnämnden arbetar aktivt med att utveckla verksamheten utifrån det särskilda uppdraget i 
kommunplanen om att ta ytterligare steg i arbetet kring digitalisering. Digitalisering sker både 
genom att utveckla nya e-tjänster och genom att införa ny teknik som underlättar i kommunens 
verksamheter. Syftet är att öka tillgängligheten för kommunens invånare. De ska med teknikens 
hjälp exempelvis kunna ansöka om ekonomiskt bistånd när som helst på dygnet. Så småningom är 
planen att även ha automatiserade processer för att korta ner handläggningstiden och invånaren 
ska få beslut snabbare.

Under 2021 kommer arbetet med att införa e-arkiv att påbörjas. Katrineholms kommun har skrivit 
avtal med Sydarkivera som blir ny arkivmyndighet. Det kommer i slutändan att underlätta arbetet 
med bland annat digitalisering, dokumenthantering och arkivering.

Ett arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2021 med att ge barn- och 
ungdomshandläggare introduktion via SKR's Yrkesresan. Yrkesresan togs fram utifrån ambitionen 
att gemensamt arbeta med frågan om hög personalomsättning i socialtjänsten och svårigheten att 
som socialsekreterare överblicka den stora mängd information som vänder sig till personal i 
socialtjänsten. Det unika med Yrkesresan är att den strukturerar relevant och kvalitetssäkrad 
kunskap från olika aktörer. Tanken bakom är att symbolisera kompetensutveckling som en resa; 
man behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv.

Arbetet med att rekrytera och behålla kompetent personal behöver fortsätta även framledes då det 
fortsatt är hård konkurrens mellan kommunerna om den begränsade arbetskraft som finns att tillgå 
inom socialtjänstens myndighetsutövning.

Resultatmål/Uppdrag Förutsättningar 2021

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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Resultatmål/Uppdrag Förutsättningar 2021

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt 
och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
KVAAB, VSR

Resultatet ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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Särskilda beredningsuppdrag
Plan för arbete med jämförelser och goda exempel 

I planeringsdirektiven för 2020 gavs alla nämnder i uppdrag att ta fram en plan för arbete med 
jämförelser och goda exempel. Socialnämnden har påbörjat ett arbete att jämföra individ- och 
familjeomsorgen med andra kommuner, med fokus utifrån arbetet med ekonomiskt bistånd. 
Arbetet kommer att fördjupas under hösten 2020 och fortsätta under 2021. Det arbetet framåt ska 
inriktas mot är att välja ut ett antal socioekonomiskt lika kommuner för att jämföra såväl ekonomi 
som arbetssätt.

Effektivisera lokalanvändningen 

Enheten sociala boenden har under 2020 flyttat från Kullbergska huset till socialförvaltningens 
lokaler på Västgötagatan 18. Budget- och skuldrådgivarna kommer under hösten 2020 att flytta till 
Kontaktcenter. Under 2021 kommer arbetet med att se över lokalanvändningen att fortsätta.

Enheten Sociala boenden har fått ett särskilt uppdrag att se över och minska socialförvaltningens 
sociala kontrakt. För att kunna genomföra detta krävs ett nära samarbete med samtliga 
hyresvärdar.
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Förslag till revidering av taxor 
och avgifter
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Preliminär driftsbudget
Socialnämnden 2020 2021

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

Socialnämnden -191 307 20 000 -211 717 -191 717

Summa -191307 20000 -211717 -191717
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Förslag till investerings- och 
exploateringsplan
Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår. Nuvarande avtal utgår den 31 december 2021 och 
ett nytt verksamhetssystem beräkna tas i drift vid årsskiftet 2021-2022. När det nya 
verksamhetssystemet är i drift kommer socialnämnden att automatisera delar  av 
handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd med hjälp av Robot Process Automation, RPA. 
Kostnaden för detta är i dagsläget okänt.

E-learningsverktyg för att effektivisera kompetensutveckling (tex. introduktion av nyanställda, 
processbeskrivningar, metodarbete). Det är förmodligen en central investering och socialnämnden 
vill gärna delta i utvecklandet av E-learning.

Investera i AV-utrustning för att öka möjligheten att slippa resa och kunna ha möten, uppföljningar , 
utbildningar, delta i webbkonferenser via datorn. Fler konferensrum behöver rustas upp för att 
kunna delta digitalt. 
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Bilaga: Planerade nya 
upphandlingar

Föremål för upphandling
Vara, tjänst 

eller 
entreprenad

Direktupphandling, 
upphandling eller 

avrop

Leasing 
Ja/Nej

När 
behöver 
avtalet 

börja gälla

Drift eller 
investering

automatisering ( RPA) 2022



2020-08-19

Nämnd Benämning 2021 2022 2023 2021 2022 2023

SOCN Möbler och inventarier 100 100 100

SOCN Digitalisering och utveckling av datorprogram 400 400 400

SOCN Arbetsmiljö 300 300 300

SOCN Nytt verksamhetssystem 1 500 500

SOCN AV-utrustning 50

Investeringsram socialnämnden 2 350 1 300 800 0 0 0

Summa total investering 2 350 1 300 800 0 0 0



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-08-18
Stab

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under juni och juli månad 
2020 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN Del/2020 
§§ 5 och 6. 
____________________ 



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

Totalt antal hushåll försörjningsstöd 844 835 822 803 781 804 796

Antal barn som ingår i försörjningsstöd 836 903 868 865 855 884 875

Varav 18-24år 156 156 151 146 140 152 150

Varav antal med utbet. under månaden 587 559 628 600 563 590 600

Män 340 322 361 342 323 340 336

Kvinnor 247 237 267 258 240 250 264

Varav 18-24år 101 94 108 111 96 98 99

Män 58 47 56 58 46 50 48

Kvinnor 43 47 52 53 50 48 51

Avslutade ärenden 59 61 70 59 37 54 69

Varav 18-24år 9 15 13 13 6 11 16

Aktualiseringar 211 126 158 135 159 167 161

Startade utredningar 77 34 41 37 36 56 44

Varav 18-24år 18 8 9 12 5 17 7

Utbetalt försörjningsstöd under månaden 5 029 138 4 843 874 5 733 155 4 776 689 4 650 031 5 045 216 5 435 682 35 513 785

Genomsnitt per hushåll 8 568 8 665 9 129 7 961 8 259 8 551 9 059

Samtliga ärendetyper 989 977 960 945 928 950 942
(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)

Statistik försörjningsstöd 2020



2020 

Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd 

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

24 22 50 19 30 23 19 

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

4 3 5 4 3 1 4 

Varav 18-24 år 0 1 3 1 2 1 1 
Arbetar heltid  
otillräcklig inkomst 

6 6 12 4 7 2 14 

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

2 7 7 8 3 5 11 

Varav 18-24 år 0 0 4 3 1 1 0 
Arbetslös ingen 
ersättning/stöd 

273 221 295 259 280 292 315 

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

162 157 166 186 172 152 187 

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

7 17 13 3 11 6 3 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 
Arbetshinder, sociala skäl 226 168 170 146 159 157 130 
Varav 18-24 år 51 14 4 13 10 8 
Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

32 40 38 41 28 44 29 

Varav 18-24 år 7 3 4 11 10 9 6 
Arbetshinder, sociala skäl, 54 40 37 26 26 25 18 



insats kan ej erb. 

Orsak 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 
Arbetshinder, sociala skäl, 
våld i nära relation 

5 8 7 5 6 2 5 

Varav 18-24 år 4 5 0 2 0 0 0 
Ensamk ungdomar (18-20 år, 
gymn studerande) 

5 4 4 7 9 9 3 

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

9 13 22 10 12 19 42 

Varav 18-24 år 3 2 6 3 3 7 3 
Föräldraledig  
väntar föräldrap 

3 9 3 1 3 7 2 

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

0 0 0 0 0 0 0 

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

9 9 9 2 5 3 6 

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

69 58 54 58 44 65 44 

Saknar barnomsorg 0 0 0 0 0 0 0 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 
SFI 107 78 104 70 53 54 45 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 
Sjuk- eller aktivers 
otillräcklig ers 

25 17 21 33 19 21 20 

Varav 18-24 år 0 0 0 3 0 0 0 

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

64 56 68 75 58 73 53 



Varav 18-24 år 5 4 6 10 8 10 8 

Orsak 
Sjukskriven läkarintyg 
otillr sjukpenning 

14 8 27 12 19 10 17 

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

2 20 2 3 2 0 0 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 
Studerar grundskolenivå 12 20 25 13 9 4 5 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 
Studerar gymnasienivå 11 12 14 17 7 9 7 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 
Utan försörjningshinder 2 1 2 1 0 5 0 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 
Väntar på 
etableringsersättning 

2 2 0 1 0 0 0 

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

1 0 1 4 5 6 6 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt antal beslut 1130 996 1159 1009 971 995 987 
Varav 18-24 år 74 34 32 26 46 40 30 

Antal unika ärenden 587 526 565 537 514 490 492 
varav kvinnor 242 221 243 229 214 212 206 
varav män 345 305 322 308 300 278 286 
Antal unika ärendepersoner 991 906 1076 933 938 901 1000 
varav kvinnor 256 223 273 227 235 221 251 
varav män 121 108 125 116 109 107 114 

Beslut tagna 1-31/1 



Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Aktualiseringar
Barn 155 160 162 150 188 220 91
Vuxna 59 50 57 49 41 40 42

Förlängning av utredning
Barn 0 1 0 0 0 2 3

Nystartade utredningar
Barn 45 71 70 26 33 60 37
Vuxna 14 16 15 10 11 14 9

Pågående utredningar
Barn 241 257 289 258 233 250 203
Vuxna 58 53 49 42 38 42 45

Avslutade utredningar
Barn 55 33 55 58 49 84 51
Vuxna 18 16 16 14 10 8 12

Familjehemsplacerade <21 år SoL 
Flickor 24 24 27 27 24 26 24
Pojkar 28 30 30 29 25 28 23

Vårdnadsöverflyttade
Flickor 12 12 12 12 12 12 12
Pojkar 12 11 11 12 12 12 12

Familjehemsplacerade < 21 år LVU
Flickor 8 9 9 7 7 8 9
Pojkar 12 9 13 13 12 12 11

Tillfälliga placeringar
Flickor 6 6 7 8 5 7 7
Pojkar 3 5 4 3 2 5 4

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2020



Barn HVB /SoL < 21 år
Flickor 5 1 2 2 2 1 0
Pojkar 9 9 8 13 12 10 8

Barn SIS < 21 år
Flickor 2 2 1 2 2 3 1
Pojkar 1 1 1 5 4 4 0

Barn HVB /LVU < 21 år
Flickor 2 1 3 2 2 3 2
Pojkar 5 4 5 5 4 4 6

Barn, Klivet SoL< 21 år
Stödboendet, 10 platser 11 11 10 11 11 8 8
HVB-Kollektivet, 6 platser 5 6 6 6 5 4 4

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

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

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/
Komplementfamiljer/Kontaktpersoner
Flickor 14 15 15 15 15 15 13
Pojkar 32 34 30 33 28 31 29

Vuxna HVB/SOL
Kvinnor 7 5 4 5 4 6 6
Män 0 0 0 0 0 0 0

Vuxna LVM/SIS
Kvinnor 0 0 0 0 0 0 0
Män 0 0 0 0 0 0 0

Vuxna, familjehemsplacering
Kvinnor 0 0 0 0 0 0 0
Män 0 0 0 0 0 0 0



Familjerätten
Aktualiseringar 60 42 27 45 41 46 32

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 36 32 34 36 24 21 16
Tingsrätten 

Påg. samarbetssamtal exl. 10 9 17 19 18 20
Tingsrätten 

Nystartade utredningar 6 10 7 9 3 8 4

Avslutade utredningar 14 5 8 10 9 180 4

Skrivna Avtal, vårdnad, boende 3 1 0 2 0 2 0
umgänge

Dödsboanmälningar 7 3 4 4 6 4 11



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-08-18
Stab

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Madelene Sönnerfors
Socialnämnden

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

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2020-06-10 – 2020-08-18.

Kommunstyrelsen
 KS §80 Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms kommun (SOCN2020:275)
 Bilaga C reservation till KS § 80 - Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholm

(SOCN2020:276)
 Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms kommun (SOCN2020:277)
 KF §52 Revidering av det Personalpolitiska Programmet (SOCN2020:289)
 Katrineholms kommuns personalpolitiska program (SOCN2020:290)
 Uppdaterad överenskommelse mellan partierna om att begränsa

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna med anledning av
Coronapandemin (SOCN2020:323)

Migrationsverket
 Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020 (SOCN2020:296)
 Information från Migrationsverket om planer för att återuppta överföringen av

kvotflyktingar till Sverige. (SOCN2020:315)

Vårdförbundet Sörmland
 Missiv Tertialrapport 2020 tertial 1 – Vårdförbundet (SOCN2020:291)
 Tertialrapport 2020 tertial 1 (SOCN2020:292)

____________________ 
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