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

Socialförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-01-19
Vår beteckning

SOCN/2020:70 - 759
Socialförvaltningen

Stab
Mottagare:

Vår handläggare

Madelene Sönnerfors
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Madelene.Sonnerfors@katrineholm.se

Extra sammanträde - socialnämnden den 9 februari 2021

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar om ett extra sammanträde den 9 februari 2021.

Sammanfattning av ärendet

På sammanträdet 2020-10-27 § 86 beslutade socialnämnden om sammanträdesdagar för 
2021. Beslutet var anpassat efter kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Inlämningstiden för årsredovisningen 2020 har därefter 
förskjutits vilket gör att nämnden behöver sammanträda i februari.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden

Akten
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefax: 0150-48 81 00
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-01-19
Vår beteckning

SOCN/2020:32 - 759Socialförvaltningen
Stab

Mottagare:

Socialnämnden
Vår handläggare

Madelene Sönnerfors
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Madelene.Sonnerfors@katrineholm.se

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
- fjärde kvartalet 2020

Socialförvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde 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 
ska ske en gång per kvartal.

För fjärde kvartalet 2020 finns noll (0) 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 fjärde 
kvartalets slut 2020

Kommentar

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige
akten
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340

Socialförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-01-20
Vår beteckning

SOCN/2020:90 - 759
Socialförvaltningen

Stab
Mottagare:

Socialnämnden
Vår handläggare

Thomas Brandels
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Thomas.brandels@katrineholm.se

Remissvar användning av amerikanska 
personuppgiftsbiträden i kommunen

Socialförvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse, KS/2020:340 – 030.

2. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för beslut, eftersom det bedöms
vara av principiell karaktär.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har skickat remiss på ett förslag till tjänsteskrivelse – 
”Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen”, till alla nämnder.

Enligt förslaget behöver kommunen ta ställning till hur den ska förhålla sig till EU-
domstolens dom från juli 2020. Domen innebär att den så kallade ”Privacy Shield” inte 
är en tillräcklig skyddsåtgärd, enligt GDPR, för att överföra personuppgifter till 
amerikanska personuppgiftsbiträden när de är leverantörer och underleverantörer av 
onlinetjänster s.k. molntjänster.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det idag finns få praktiska alternativ till 
molntjänster. Det går heller inte att se att någon annan skyddsåtgärd enligt GDPR är 
tillräcklig vid sådan överföring till amerikanska företag. Kommunen ser heller inte 
någon annan lösning som praktiskt går att motivera. Rekommendationen är därför att 
kommunen ska fortsätta använda de molntjänster som bedöms nödvändiga för 
verksamheten under förutsättning att sekretessbelagda uppgifter inte behandlas där.

Förslaget i huvudsak redogör för de rättsliga förutsättningarna enligt GDPR när 
personuppgifter överförs till molntjänster i tredje land. Vidare finns en bedömning av 
hur kommunen påverkas praktiskt och juridiskt av EU-domstolens dom från juli 2020.

Ärendets handlingar

 Förslag till tjänsteskrivelse - Användning av amerikanska
personuppgiftsbiträden i kommunen från kommunledningsförvaltningen,
daterad 2020-10-22
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Tjänsteskrivelse Sida 2 (3)

Socialförvaltningen Datum

2021-01-20

Vår beteckning

SOCN/2020:90 - 759

Ärendebeskrivning

Föreslaget behandlar bland annat kommunens användning av onlinebaserade IT-
tjänster s.k. molntjänster. De molntjänster som idag används mest är kopplade till 
Microsoft t.ex. E-post, Word, Excel, Teams och nu senast Office365. I huvudsak ligger 
också dessa tjänster helt eller delvis i molnet. Användningen av molntjänster uppges 
också medföra bl.a. ekonomiska, flexiblare, kompetensmässiga och säkerhetsmässiga 
fördelar som överträffar en lokal lösning. Kommunen använder idag framförallt 
amerikanska företag som leverantörer eller underleverantörer av molntjänster. För 
det fall de behandlar våra personuppgifter ska kommunen enligt GDPR ha ett 
personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

EU-domstolens dom från juli 2020 medför att dataskyddsavtalet, det s.k. ”Privacy 
Shield”, inte längre är tillräckligt för att förhindra att personuppgifter kan röjs om de 
överförts till USA eller amerikanska företag. Orsaken är att amerikans lag medger 
deras myndigheter en viss rätt att få tillgång till personuppgifterna. Bedömning är att 
det läge som uppstått i och med EU-domstolens beslut är temporärt. Det ligger i både 
EU:s och USA:s intresse att parterna kommer överens om en överenskommelse som 
möjliggör för EU:s medlemsstater att nyttja molntjänster som lagrar data utanför EU.

Kommunledningsförvaltningens bedömning därför att det idag inte finns någon 
annan skyddsåtgärd enligt GDPR som är tillräcklig vid överföring av personuppgifter 
till amerikanska företag. De kan inte heller se någon annan lösning som praktiskt går 
att motivera. Slutsatsen är att det mest hållbara alternativet i nuläget är att fortsätta 
använda nödvändiga aktuella amerikanska molntjänster, trots att personuppgifter 
behandlas där.

Kommunfullmäktige rekommenderas därför besluta att kommunen, i avvaktan på 
vägledning från Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen), fortsätter 
använda de tjänster som respektive nämnd bedömer som nödvändiga för 
verksamheten, förutsatt att inga sekretessbelagda uppgifter behandlas i tjänsten. 
Vidare bör nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, analysera 
risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt 
föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt 
följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen 
kommer med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Beträffande uppgifter som omfattas av sekretess ska de dock inte hanteras inom 
ramen för en molntjänst om det inte finns särskilda omständigheter i det enskilda 
fallet som motiverar det. Gällande molntjänster med personuppgiftsbiträden eller 
underbiträden från annat tredje land än USA fortsätter ordinarie regler att tillämpas. 
Det bör lämnas upp till respektive nämnd att besluta när en molntjänst är nödvändig 
med stöd från kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen.
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Tjänsteskrivelse Sida 3 (3)

Socialförvaltningen Datum

2021-01-20

Vår beteckning

SOCN/2020:90 - 759

Förvaltningens bedömning

Socialförvaltningen har utöver kommungemensamma verksamhetssystem också 
egna verksamhetssystem, helt eller delvis belägna i molnet. I de egna systemen 
behandlas huvudsakligen personuppgifter om klienter hos socialnämnden som 
både är känsliga och extra skyddsvärda. De tjänster som berörs inom social-
förvaltningen är ännu inte fullt ut inventerade, men de personuppgiftsbiträdesavtal 
som idag finns med leverantörerna bedöms uppfylla kraven på tillräckliga 
skyddsåtgärder enligt GDPR. I dagsläget finns det heller inga alternativ till de 
verksamhetsspecifika system som är nödvändiga för nämndens verksamhet.

För de kommungemensamma ärendena är förhållandens såsom det beskrivs i 
kommunledningsförvaltningens förslag till tjänsteskrivelse. Socialförvaltningen gör därför 
ingen annan bedömning än den som framgår av förslaget. Av den anledningen föreslås 
Socialnämnden ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag och, eftersom 
ärendet får anses vara av principiell karaktär, hänskjuta det till kommunfullmäktige för 
beslut.

Thomas Brandels
Jurist

Beslutet skickas till:

Kommunledningsforvaltningen

Akten
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (6)

Datum

2020-10-22
Vår beteckning

KS/2020:340 - 030
Kommunledningsförvaltningen

Stöd Samordning
Mottagare:

Vår handläggare

Kajsa Stefansson
Andreas Peterzén

Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i 
kommunen
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunen fortsätter att använda tjänster med som respektive nämnd bedömer som 
nödvändiga för verksamheten i avvaktan på vidare vägledning från Datainspektionen. 
Beslutet gäller när amerikanska företag är personuppgiftsbiträden eller underbiträden och 
ska gälla så länge inga sekretessbelagda uppgifter behandlas i tjänsten. 

Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska inventera aktuella tjänster som berörs, 
analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna 
samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen ska fortsatt 
följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer 
med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av EU-domstolens dom från juli 2020 som förklarar att den så kallade 
”Privacy Shield” inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt GDPR för att överföra 
personuppgifter till USA eller amerikanska företag behöver kommunen ta ställning till hur 
man ska förhålla sig till detta. Kommunen använder idag framförallt amerikanska företag 
som leverantörer eller underleverantörer när det kommer till molntjänster. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att det idag finns få praktiska 
alternativ till molntjänster om kommunen ska vara tillgänglig digitalt. Rättsligt finns vissa 
krav på kommunens digitala tillgänglighet men inte i en utsträckning som skulle göra det 
juridiskt omöjligt att frångå molntjänster, så länge som kommunen fortfarande gick att nå 
via e-post. Däremot är det nödvändigt med en digital utveckling för att nå en önskad 
effektivisering och kunna utvecklas. 

Politiskt pågår förhandlingar mellan USA och EU för att hitta ett alternativt sätt att lösa det 
vakuum som uppstått i och med EU-domstolens beslut. Det går inte att se att någon annan 
skyddsåtgärd enligt GDPR är tillräcklig vid överföring av personuppgifter till amerikanska 
företag när de utgör personuppgiftsbiträden eller underleverantörer. Eftersom kommunen 
inte heller kan se någon annan lösning som praktiskt går att motivera är 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 (8)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-22

Vår beteckning

KS/2020:340 - 030

rekommendationen att kommunfullmäktige ska besluta om att kommunen ska fortsätta att 
använda de molntjänster man bedömer som nödvändiga för verksamheten i nuläget under 
förutsättning att de inte behandlar sekretessbelagda uppgifter. Vidare bör nämnderna 
under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt 
tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med 
leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt följa frågan och vara 
beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer med vägledningar 
eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete. 

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ärendebeskrivning

Definition av en molntjänst

Datormoln, molntjänster, molnet eller cloudtjänster, samtliga betyder samma sak. 
Nämligen onlinebaserade IT-tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Tjänsterna ger 
jämfört med traditionella IT-lösningar ökad flexibilitet, platsoberoende arbetsplatser, 
minskade kostnader, ökad användarvänlighet och högre IT-säkerhet.

Nuläge molntjänster

Katrineholms kommun har sedan många år använt olika typer av molntjänster inom ett 
flertal verksamheter. De molntjänster som används mest är tjänster kopplade till Microsoft 
såsom E-post, Word, Excel och Teams m.fl. Katrineholms kommun flyttade ut i molnet med 
vår E-post redan 2016 och har sedermera haft som strategi att flytta mer och mer ut i 
molnet, senast med införandet av Office365. Nästan alla av kommunens 
verksamhetssystem ligger helt eller delvis i molnet.

Hela strategin med att ha all drift och support hos en extern part kan liknas vid en 
molntjänst då den externa parten har hela vår serverpark i sina datahallar och sköter 
supporten på distans.

Alla systemleverantörer och hela IT-branschen flyttar numera ut sina tjänster i molnet och 
det är en utveckling som mycket tydlig visar att molntjänster är framtiden. Fördelarna med 
molntjänster kontra att ha en lokal lösning är många, inte minst de ekonomiska, 
kompetensmässiga och säkerhetsmässig fördelarna som vida överträffar en lokal lösning.

Förvaltningens bedömning

Alternativa lösningar

Rent teoretiskt kan Katrineholms kommun välja att avstå från att använda molntjänster och 
endast nyttja lokalt installerade system, men det skulle få stora ekonomiska konsekvenser 
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Tjänsteskrivelse Sida 3 (8)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-22

Vår beteckning

KS/2020:340 - 030

och påverka kommunens serviceskyldighet på ett mycket negativt sätt. I praktiken skulle 
kommunen behöva bygga upp en intern IT-verksamhet med egen personal, liknande den 
organisation som fanns innan kommunen beslutade att lägga drift och support på en 
extern aktör.

Jämför man en lokal lösning med att använda molntjänster och bedömer det utifrån ett 
juridiskt-, dataskydds- och säkerhetsperspektiv samt att Katrineholms kommun sedan flera 
år tillbaka använder molntjänster så är inte en lokal lösning en praktiskt alternativ.

Framtidens utveckling

Molntjänster är framtidens IT-miljö. Marknaden för molntjänster har vuxit lavinartat under 
de senaste åren och det finns inget som tyder på att den ska stagnera. Snarare tvärtom. 
Den kommer att fortsätta sin starka och stadiga tillväxt i många år framöver. 

Det finns många anledningar till marknadens starka tillväxt, men en av de främsta är utan 
tvekan den ökade flexibiliteten och säkerheten som Katrineholms kommun och andra 
organisationer upplever. Med hjälp av lösningar i molnet kan rätt personer få tillgång till 
rätt information, både på och utanför arbetsplatsen. Något som också resulterar i ökad 
effektivitet.  

Bara för ett par år sedan var det inte ovanligt att Katrineholms kommun var tvungen att 
investera stora pengar i programvara, trots att Katrineholms kommun bara hade ett behov 
för hälften av alla funktioner som ingick.   

Rättsliga förutsättningar

Rättsliga krav på digital närvaro 

Utifrån såväl tillgänglighetskravet och serviceskyldigheten i förvaltningslagen behöver 
kommunen finnas tillgänglig via e-post för allmänheten1. I övrigt finns inga krav på den 
digitala tillgängligheten även om det finns ett stort nationellt intresse och tryck att utveckla 
offentlig sektor mer digitalt, inte minst ur effektiviseringssynpunkt. Däremot påpekas ofta 
att om vi väl väljer att finnas tillgängliga digitalt behöver vi parera det med kraven i 
Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL), det vill säga att 
hantera de allmänna handlingar som skapas på ett korrekt sätt. 

Sekretess 

Frågan om i vilken utsträckning uppgifter som omfattas av sekretess ska anses röjda när de 
förvaras utanför myndigheten har gett upphov till omfattande diskussion. Sekretess 
definieras i 3 kap. 1 § OSL som ett förbud mot att röja en uppgift, vare sig det sker 
muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. När OSL 
tillkom kunde inte lagstiftaren förutspå dagens digitala utveckling. De frågeställningar som 

1 prop. 2017/17:180 s. 68.
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Tjänsteskrivelse Sida 4 (8)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-22

Vår beteckning

KS/2020:340 - 030

uppkommer kopplat till när en uppgift anses röjd i lagens mening har därmed fått hanteras 
av praxis och ställningstaganden (se bland annat E-sams skrivelser och SKR:s uttalanden). 
Praxis har inte visat på ett entydigt svar avseende om det krävs att en utomstående faktiskt 
tagit del av en uppgift eller om det räcker att de i praktiken fått tillgång till densamma för att 
den ska anses röjd.2 

Tillräckligt mycket anses dock tala för en osäkerhet kring om sekretessen anses röjd för att 
kommunledningsförvaltningen i nuläget vill avråda från att förvara sekretess i molntjänster 
när en leverantör kan få teknisk tillgång till uppgifterna. I den bedömningen ligger SKR:s 
uttalanden och skrifter i frågan och det faktum att straffansvaret för att ha röjt sekretessen 
ligger hos enskilda. Det gör att försiktighetsåtgärder bör vidtas så att kommunen inte 
utsätter sina anställda för en osäkerhet. Vidare ska alltid sekretess behandlas med 
försiktighet vilket gör att sådana uppgifter bör förvaras på det säkraste sättet tillgängligt. 
Kommunledningsförvaltningens rekommendation gäller även uppgifter som skyddas av 
säkerhetsskyddslagen.

GDPR

Regleringen för hur vi behandlar personuppgifter är särskilt relevant i hanteringen av 
molntjänster eftersom i princip all information som lagras i en molntjänst innehåller 
personuppgifter. Vidare bygger flertalet av molntjänsterna som kommunen använder på att 
personuppgiftsbehandlingen sker i tredje land (land utanför EU). För att personuppgifter 
ska få behandlas i tredje land enligt GDPR krävs att någon av förordningens nämnda 
undantag kan användas. Undantagen är: 

 Adekvat skyddsnivå. EU-kommissionen fattar beslut om när ett land uppnår det.

 Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR).  Regler som en
företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling
av personuppgifter.

 Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om.

 Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer.

 Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter.

 Tillstånd från tillsynsmyndigheten.

När förordningen trädde ikraft tolkades av många den amerikanska lösningen ”Privacy 
Shield” in som en tillräcklig åtgärd för att kunna föra över personuppgifter till USA. I juli 
2020 har dock EU-domstolen slagit fast att det inte är tillräckligt för att ett tredje land (USA) 

2 Se bl.a. rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1991 s. 103) och från Arbetsdomstolen (AD 
2019 nr 15) samt SKR:s skrift molntjänster och konfidentialitetsbedömning från 2020-03-05.
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Tjänsteskrivelse Sida 5 (8)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-22

Vår beteckning

KS/2020:340 - 030

ska anses säkert enligt GDPR. En del av osäkerheten i att överföra uppgifter till USA hör 
ihop med amerikansk lagstiftning i form av den s.k. Cloud Act som ger myndigheter 
möjlighet att kräva ut uppgifter från amerikanska företag i speciella fall oavsett var i världen 
de bedriver verksamhet.

I och med domen kan inte kommunen behandla personuppgifter i amerikanska företag 
med hänvisning till Privacy Shield. Av övriga undantag för att få behandla personuppgifter 
är det standardavtalsklausulerna som EU-kommissionen beslutat om som kvarstår som en 
potentiellt godkänd skyddsåtgärd. Kommunens dataskyddsombud har rekommenderat 
kommunen (i september 2020) att i förhandlingar med leverantörer använda oss av just 
standardavtalsklausulerna. Samtidigt framför dataskyddsombudet tveksamheter i sin 
vägledning till kommunen: 

”EU-domstolen har i sitt beslut i Schrems II domen inte förklarat 
standardavtalsklausuler som ogiltiga. Men för att kunna använda sig av 
standardavtalsklausuler krävs det förutom själva avtalet en bedömning av det 
tredjelandets skyddsnivå. Skyddsnivån i det tredjelandet måste vara likvärdig 
den skyddsnivån som finns inom EU. 

Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att bedöma 
skyddsnivå i det tredjelandet. Hänsyn vid en sådan bedömning ska först och 
främst tas till det tredjelandets lagstiftning, om den skyddar överförda 
personuppgifter på ett säkert sätt. I det här resonemanget ska man göra en 
analys av det tredjelandets lagstiftning genom att svara på följande frågor: 

- Kan myndigheter i det tredjelandet få tillgång till personuppgifter som 
överförs till det tredjelandet?

- Kan underskrivet enligt standardavtalsklausuler avtal förhindra 
myndigheter i det tredje landet att kräva få tillgång till personuppgifterna?

I detta avseende tänker vi såklart på USA:s Cloud Act, en amerikansk lag som 
gäller sedan 2018 och ger myndigheter en viss rätt att få tillgång till 
personuppgifterna i vissa begränsade fall. Till exempel när uppgifter krävs för 
att utreda brott kan amerikanska myndigheter begära ut information, 
inklusive personuppgifter, från våra personuppgiftsbiträde och avtal kan inte 
förhindra detta. Även annan lagstiftning i USA gör det svårt att bedöma USA 
som ett tredje land med en likvärdig skyddsnivå. 

Detta gör att i praktiken är det jättesvårt att använda standardavtalsklausuler 
för överföring av personuppgifter till USA.”

Det krävs alltså, vid användande av standardavtalsklausuler, att den som är 
personuppgiftsansvarig vidtar lämpliga skyddsåtgärder som gör att personuppgifterna 
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skyddas på ett ”väsentligt likvärdigt” sätt som skyddet i GDPR ger. Det är det som gör att det 
är svårt att generellt bedöma att klausulerna kan användas som en tillräcklig åtgärd när vi 
överför personuppgifter till USA. Kommunledningsförvaltningen ser idag inte några 
skyddsåtgärder som generellt skulle kunna användas för att motivera att en likvärdig nivå 
som GDPR erbjuder uppnås. Framförallt beror det på den nämnda ”Cloud Act”.

I skrivelsen från dataskyddsombudet förklaras att övriga skyddsåtgärder inte är aktuella att 
generellt använda vid överföring till USA. Dock finns undantag gällande överföring till tredje 
land i GDPR artikel 49. Man beskriver där ett antal särskilda situationer där behandling kan 
ske utan nämnda skyddsåtgärder. Det kan bli aktuellt för kommunen att tillämpa de 
undantagen, till exempel det som gäller när det är ”nödvändig av viktiga skäl som rör 
allmänintresset”. Det ska dock handla om enskilda fall där överföringen inte upprepas. Om 
ett av undantagen bedöms som aktuellt ska det dokumenteras särskilt och innehålla bland 
annat en riskbedömning. 

Osäkerheten gällande hur amerikanska personuppgiftsbiträden eller underbiträden ska 
hanteras lämnar kommunen, tillsammans med övriga kommuner, i ett vakuum. SKR har 
rekommenderat kommunerna att inventera alla personuppgiftsbiträden, riskbedöma och 
ha kontakt med leverantörer. Vidare inväntar man en vägledning från Datainspektionen 
eller den europeiska myndigheten EDPD. 

Juridisk bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen behöver finnas tillgänglig via e-
post och skapa förutsättningar för ytterligare digital närvaro. För molntjänster finns inte 
tillräckligt med underlag som talar för att hantera sekretessbelagd information i tjänsterna. 
Det kan finnas molntjänster som kan klassas som tillräckligt säkra för att hantera sekretess. 
En särskild riskbedömning måste i så fall göras för att kunna använda en molntjänst till 
sekretessbelagd information. 

Gällande behandling av personuppgifter i molntjänster gäller ordinarie säkerhetsåtgärder 
för de fall personuppgifterna lämnar EU. Om molntjänsterna inkluderar en överföring eller 
risk för överföring av personuppgifter till tredje land krävs att någon av GDPR:s undantag 
för behandling i tredje land kan användas. I nuläget går inte att se att kommunen kan 
använda något sådant undantag för de fall då det gäller amerikanska företag. 
Standardavtalsklausulerna som har nämnts kräver som dataskyddsombudet förklarat att vi 
samtidigt kan säkerställa en adekvat skyddsnivå för det aktuella landet i övrigt. Gällande 
amerikanska molntjänster kan inte kommunledningsförvaltningen i det här läget göra 
bedömningen att man uppnår den nivån med några skyddsåtgärder. Det går alltså inte att 
se att kommunen generellt har en rättsligt tillämplig skyddsåtgärd enligt GDPR för att på ett 
lagligt sätt kunna behandla personuppgifter i USA. 
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Praktisk bedömning 

Rent teoretiskt kan Katrineholms kommun avveckla alla molntjänster där kommunens data 
lagras hos företag med säte i USA. Detta skulle då medföra att kommunen handlar helt 
korrekt utifrån EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield. 

I praktiken bedömer kommunledningsförvaltningen att ett avvecklande av molntjänster 
som lagrar kommunens data i lösningar från leverantörer i USA som mycket svårt i 
förhållande till kommunens arbetssätt med digitala verktyg och molntjänster. Det skulle 
också vara mycket ekonomiskt kostsamt om kommunen helt ska byta inriktning och köra 
alla system lokalt inom kommunen. Stora investeringar i både hårdvara och mjukvara krävs 
precis liksom personella resurser för att hantera kommunens IT.

Bedömning är också att det läge som uppstått i och med EU-domstolens beslut är 
temporärt. Det ligger i både EU:s och USA:s intresse att dem båda parterna kommer 
överens om en överenskommelse som möjliggör för EU:s medlemsstater att nyttja 
molntjänster som lagrar data utanför EU.

Hur länge detta rättsosäkra läge kommer att pågå är inte möjligt att bedöma men då det 
påverkar alla medlemsstater inom EU och även alla molntjänstleverantörer i USA så är en 
snar lösning önskvärda av många parter och på högsta EU-nivå.

Slutsats

Kommunledningsförvaltningens slutsats är att det mest hållbara alternativet i nuläget är att 
fortsätta använda nödvändiga aktuella amerikanska molntjänster trots att personuppgifter 
behandlas där. Vidare bör nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, 
analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna 
samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt 
följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer 
med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete med frågan i stort.  

Gällande uppgifter som omfattas av sekretess ska de dock inte hanteras inom ramen för en 
molntjänst om det inte finns särskilda omständigheter i det enskilda fallet som motiverar 
det. 

Gällande molntjänster med personuppgiftsbiträden eller underbiträden från annat tredje 
land än USA fortsätter ordinarie regler att tillämpas. Det bör lämnas upp till respektive 
nämnd att besluta när en molntjänst är nödvändig med stöd från kommunstyrelsen genom 
kommunledningsförvaltningen. 

Kajsa Stefansson
Kommunjurist 
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Andreas Peterzén
Digitaliseringschef

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Dataskyddsombud
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 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 

Socialförvaltningen Telefax: 0150-48 81 00 

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Socialförvaltningen 

Ledning

Datum 

2021-01-12 
Vår beteckning 

SOCN/2021:2 - 759 

Mottagare: 

Socialnämnden 
Vår handläggare 

Johanna Säfström 
Handläggare telefon 

0150-570 00 
Handläggare e-post 

Johanna.safstrom@katrineholm.se 

Remissvar - samlad uppföljande granskning av tidigare 
granskningar 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och sänder det till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningens samlade bedömning av den uppföljande granskningen är att samtliga 
utvecklingsområden som följts upp och kvarstår är kända av verksamheten. En rad åtgärder 
är vidtagna och förvaltningen bedömer att dessa åtgärder kommer att leda till att dessa 
brister åtgärdas under 2021. 

Ärendets handlingar 

• Revisionsrapport, samlad uppföljande granskning av tidigare
granskningar, daterad 2020-12-10

• Skrivelse, samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar,
daterad 2020-12-10

Ärendebeskrivning 

PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun genomfört en samlad 
uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Granskningen har följt upp tidigare 
granskningar med syftet att bedöma om nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med 
anledning av den bedömning och åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar. 

Efter genomförd uppföljning bedömer revisorerna att socialnämnden inte helt vidtagit 
tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister. Det framgår av uppföljningen att 
endast en av revisorernas fyra rekommendationer har planerade eller pågående aktiviteter. 
För tre av rekommendationerna har inga åtgärder tagits vid uppföljningstillfället.  

Revisorerna rekommenderar socialnämnden att inleda arbete med att: 
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Socialförvaltningen Datum 

2021-01-12 

Vår beteckning 

SOCN/2021:2 - 759 

• Säkerställa en struktur för framtagande och revidering av riktlinjer
och rutiner, med betoning på tydliga krav och arbetsordning vid
upphandling av placering utanför befintliga ramavtal.

• Nämnden diskuterar fördelar med att följa utvecklingen för enheterna
mer aggregerat, genom att exempelvis följa ett antal nyckeltal eller
indikatorer rörande exempelvis utredningstider, andel sammanbrott
vid placering, vilka som placeras eller uppföljning av pågående
placeringar.

• Tydliggöra den tilltänkta HVB-samordnarens roll och ansvar som kan
bidra till att säkra väsentliga moment i placeringsprocessen.

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningens samlade bedömning av den uppföljande granskningen är att samtliga 
utvecklingsområden som följts upp och kvarstår är kända av verksamheten. Delvis utifrån 
de konstaterade bristerna har förvaltningen ny organisation från 1 januari 2021. En del av 
förändringen är att ett särskilt placeringsteam, som leds av verksamhetsledare, har skapats. 
Detta team har fått i uppdrag att höja kvalitén och uppföljning kring förvaltningens samtliga 
placeringar såväl barn som vuxna. Teamet kommer även ansvara för upphandling inom och 
utanför ramavtal samt att ta fram och revidera riktlinjer och rutiner. Förvaltningen har 
under 2020 uppmärksammat en rad kvalitetsbrister såsom avsaknad av struktur för 
uppföljning och vem som ansvarar för vad. Med anledning av detta så påbörjades ett 
arbete under 2020 med framtagande av ett nytt kvalitetsledningssystem. De brister som 
nämns är självklara i ett sådant system. Planen är att detta ska vara färdigt under 2021. En 
översyn är påbörjad kring statistik, nyckeltal, indikatorer, interkontrollplan samt jämförelser 
med andra liknande kommuner för att kunna styra och leda arbetet på ett tydligare sätt. 

Johanna Säfström 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Akten 
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fi Haffineholm
Revisorerna 2020-tr-24

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnåimnden
samt socialn?imnden

Samlad uppfiiljande granskning av tidigare granskningar

PwC har på uppdrag av revisorema i Katrineholms kommun genomfort en samlad upp-
fiiljning av tidigare genomftirda granskningar. Granskningen har foljt upp tidigare
granskningar med syftet att bedöma om granskade n?imnder och kommunstyrelsen vidta-
git tillräckli ga åftgarder med anledning av den bedömning och åtgåirdsförslag som liimnats
i genomftirda granskningar.

Uppftilningen gäller granskningarna:
- Kompetensftirsörjning - uppftiljande granskning, granskningen avser kommun-

styrelsen

- Personaltäthet - uppöljande granskning, granskningen avser vård- och omsorgs-

niimnden

- Placering av barn och unga i FIVB-hem, granskningen avser socialnämnden

- Övergripande s?ikerhetsgranskning av kommunens såikerhet avseende behörighet-

er och dataintäng, granskningen avser socialniimnden

Efter genomford granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunsffrelsen
och n?imnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgiirder utifran tidigare identifierade brister.

I de tidigare genomfiirda granskningarna har det totalt liimnats 19 rekommendationer
Samtliga rekommendationer har ftiljts upp.

Den samlade uppftiljningen visar att nämnderna och styrelsen har inkommit med yttran-
den över genomforda granskningar inom angiven svarstid. Av de liimnade rekommendat-
ionerna har 6 av 19 rekommendationer åtg?irdats. 8 rekommendationer har aktiviteter eller
åtgiirder som är under planerande eller genomfiirande. 5 rekommendationer har inte åt-
g?irdats varftjr relaterad risk och rekommendation kvarstår.

Revisions rapport Kommentarer

Kompetensftirsörjning - uppfiiljning Fem rekommendationer l?imnades. En re-
kommendation har åtgeirdats och fyra har
planerade eller pågående aktiviteter. Dock
kvarstår risken ftir dessa fyra rekommendat-

ioner.

Tre rekommendationer l2imnades. Av dessa

har två rekommendationer åtgärdats och en
rekommendation har planerade eller på-
gående akrviteter. Risken kvarstår ftjr denna
rekommendation.

1

Personaltäthet - uppftiljning

>Å
,lt'r-l
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Placering avbam och unga i FIVB-hern Fyra rekommendaterioner lämandes. Av
dessa har en rekommendation planerade eller
pågående aktiviteter. För tre av rekommen-
dationerna har inga ätgär der vidtagits.

Övergripande säkerhetsgranskning av
kommunens säkerhet avseende behörig-
heter och dataintrang

Sju rekommendationer lämnades. Av dessa

har tre åtgärdats och for två finns planerade
eller pågående aktiviteter. För två rekom-
mendationer har inga åtgarder vidtagits.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och granskade nämnder:
o att fortsätta det pågående arbetet som inletts kopplat till åtta rekommendationer.
o att inleda arbete med utestående rekommendationer enligt foljande:

Socialnåimnden (Placering av barn och unga i HVB-hem):
o Säkerställa en struktur for framtagande och revidering av riktlinjer och ruti-

ner. I sammanhanget vill vi här särskilt betona vikten av att tydliggöra krav
och arbetsordning vid upphandling av placering utanftir befintligt ramavtal.

o Nämnden diskuterar fordelar med att ftilja utvecklingen fiir enheterna mer
aggregerat, genom att exempelvis ftilja ett antal nyckeltal eller indikatorer
rörande exempelvis utredningstider, andel sammanbrott vid placering, vilka
som placeras eller uppföljning av pågående placeringar.

. Tydliggöra den tilltänka ffVB samordnarens roll och ansvar som kan bidrag
till att säkra väsentliga moment i placeringsprocessen. Tydliggörande inne-

fattar bl.a. samordning/samarbete med kommunens upphandlingskoordina-
tor och andra interna samarbetspartners som exempelvis ekonomifunktionen
samt stöd i kvalitetsuppftiljning av vård och genomft)randeplaner.

Kommunstyrelsen (Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet av-

seende behörigheter och dataintrång)
. Formalisera och dokumentera processen för administration av behörigheter i

system och applikationer på ftirvaltningsnivå.
. Ta fram en avbrottsplan ftir verksamhetskritisk IT-miljö. Planen ska regel-

bundet testas och åtminstone årligen utv?irderas. Planen bör åtfiiljas av do-

kumenterade rutiner fiir att återskapa servrar och filer utifrån backup i hän-

delse av en incident.

Vi emotser kommunstyrelsens och granskade nämnders yltrande på detta missiv och bi-
lagdrapport senast den 18 februari 2021.

För i Katrineholms kommun

Ordftirande
B

2
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Revisorerna

Distribution av rapport Samlad uppfiiljande granskning av tidigare granskningar

Till
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnåimnden samt socialnåimnden

För k?innedom till:
Kommunfu llmåiktiges presidium
Kommunchefen
Ekonomichefen
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun genomfört en samlad upp-

följning av tidigare genomförda granskningar. Granskningen har följt upp tidigare gransk-

ningar med syftet att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen vidtagit till-
räckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgärdsförslag som lämnats i

genomförda granskningar.

Uppfoljningen gäller granskningarna:
- Kompetensforsörjning och personaltäthet - uppföljning
- Placering av barn och unga i HVB-hem
- Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörig-

heter och dataintrång

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen

och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister.

Lägesbeskrivning och omfattning av vidtagna åtgärder presenteras under avsnitt "uppfölj-

ning av vidtagna åtgärded'för respektive granskning.

Revisionsfråga Kommentar

Har revisorernas synpunkter och för-
slag tillåtgärder besvarats av respek-
tive nämnd/styrelse?

Uppfyllt

Nämnderna har besvarat
revisorerna inom den be-
gärda svarstiden. Kom-
munstyrelsen besvarade
rapporten gällande kom-
petensförsörjnin gen två
veckor efter utsatt datum.

o
o
o

Har synpunkterna och förslagen åt-
gärdats?

Delvis uppfyllt

6 av totalt 19 rekommen-
dationer har åtgärdats,
dvs 32 procent.

o
o
o

Hur ser lägesbilden ut för helheten av

de lämnade rekommendationerna?

Delvis uppfyllt

B av de totalt 19 rekom-
mendationerna, motsva-
rande 42 procent har akti-
viteter eller åtgärder som
är under planerande eller
under genomförande. 5

rekommendationer har
inte åtgärdats sedan tidi-
gare granskning och rela-
terad risk och rekommen-
dation kvarstår.

o
o
o

2-apwc
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å.

1.1. Bakgrund
Revisionsprocessen kan delas in iföljande delar: planering, genomforande och uppfölj-
ning. De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som
bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid for genomfö-
rande. En viktig del av revisionens arbete är att folja upp tidigare genomförda granskning-
ar för att se om åtgårder vidtagits med anledning av dessa och om den granskade organi-
sationen tagit till sig kritik, synpunkter och förslag.

Revisorerna i Katrineholms kommun har baserat på den risk- och väsentlighetsanalys
som upprättats valt att göra uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. I detta
uppdrag är utgångspunkten att ta ett större grepp och göra en samlad uppföljning av ett
flertal granskningar.

1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgårdsförslag som
lämnats i genomförda granskningar.

Granskningen har sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor:
- Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av respektive

nämnd/styrelse?
- Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?
- Hur ser lägesbilden ut för helheten av de lämnade rekommendationerna?

Granskningen avgränsas till uppföljning av följande granskningar:
- Kompetensförsörjning och personaltäthet - uppföljning (2016)

- Placering av barn och unga i HVB-hem (2016)
- Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörig-

heter och dataintrång (2017)

1.3. Metod

Granskningen sker genom matchning av revisionsrapport gentemot det svar/yttrande som
styrelsen eller nämnden avlämnat för respektive revisionsrapport. Rekommendationerna
som lämnats i genomförda granskningar följs upp genom intervjuer och lägesbeskrivning-
ar av berörda tjänstemän.

Vi har till granskningarna intervjuat: ekonomi-/personalchef (kompetensforsörjning), för-
valtningschef och ordförande för vård och omsorgsnämnden (Personaltäthet), socialchef,
avdelningschef och enhetschef socialförvaltningen (Placering av barn och unga i HVB-
hem) samt digitaliseringschef (Övergripande säkerhetsgranskning)

Rapporten är faktaavstämd med de intervjuade

Baserat på resultat graderas respel(ive rekommendation med en status enligt följande
modell:

Inledning
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Rekommendationen har inte åtgärdats sedan tidigare granskning, vilket medför att
relaterad risk och rekommendation kvarstår.

Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvar-
står risken då åtgärderna ännu inte är på plats.

Atgärder och aktiviteter för att begränsa risken har implementerats och underlag
har granskats, vilket säkerställer operativ effektivitet i kontrollen.

I de tidigare genomförda granskningarna har det totalt lämnats 19 rekommendationer
Samtliga rekommendationer har följts upp.

Revisionsrapport Antallämnade
rekommendationer

Antal uppföljda rekom-
mendationer

Kompetensförsörjning - uppföljn ing 55

Personaltäthet - uppföljning 33

Placering av barn och unga i HVB-hem 44

Övergripande säkerhetsgranskning av kom-
munens säkerhet avseende behörigheter och
dataintrång

77

Totalt antal rekommendationer: 19 19

4
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z" Iakttagelser och
bedömningar

2.1. Kompetensförsörjning - uppföljning
2016 gjorde PwC en uppföljande granskning av två tidigare granskningar: kompetensför-
sörjning (2014) och personaltäthet (2015), på uppdrag av revisorerna. Det här avsnittet
handlar om uppfoljningen av kompetensförsörjning. Den uppföljande granskningen kring
kompetensforsörjningen syftade till att se vilka åtgärder som vidtagits utifrån revisionsfrå-
gan:

- Vilka åtgärder har kommunstyrelsen initierat, med anledning av synpunkterna i

den tidigare granskningsrappoden, för att bedriva ett ändamålsenligt kompetens-
försörjningsarbete i syfte att säkra behov av personal och kompetens?

2.1.1. Revisorernas rekommendationer

Efter den uppföljande granskningen lämnades nedanstående rekommendationer för arbe-
tet med kom petensförsörjningen :

- Ge förbättrat stöd till chefer vid deras arbete med personal och kompetensförsörj-
ningen på kort och längre sikt genom att utforma kommunövergripande ana-
lyser/scenarier som stöd för bedömning av framtida behov av kompetenser och
personal med hjälp av prognoser, planer, demografisk utveckling etc.

- Fortsätt genomförandeprocessen enligt den framtagna strategin genom att kom-
petensplaner tas fram enligt en enhetlig struktur för samtliga förvaltningar.

- Säkerställ att kompetensutvecklingsplaner på individnivå utformas för all tillsvida-
reanställd personal.

- Förvaltningarnas kompetensforsörjningsplaner på kort och längre sikt aggregeras
till en för kommunen övergripande kompetensförsörjningsplan med tillhörande
handlingsplan för framtida komptensförsörjningsutmaningar.

- Viktiga frågor, enligt den beslutade komptensförsörjningsstrategin, är hur organi-
sationen kan attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och aweckla medarbetare ge-
nom ett medvetet, kontrollerat, uppföljande och systematiskt kompetensförsörj-
ningsarbete. Följ upp effekter av vidtagna åtgärder i syfte att förbättra metoderna.

Revisorerna översände den 14 juni 2016 ett missiv till kommunstyrelsen. I missivet kon-
staterades att kom m u nstyrelsens kom petensförsörj n i n gsarbete fortfa rande i nte var
ändamålsenligt. Revisorerna önskade svar på de synpunkter som framgick i rapporten
senast 30 november 2016.

2.1.2. Nämndens/styrelsensyttrande

Kommunstyrelsen svarade på revisionsrapporten gällande kompetensförsörjningen den
14 december 2016, dvs två veckor efter den begärda svarstiden. I yttrandet framgår att
det under året vidtagits flera åtgärder för att förbättra arbetet med planering av kommu-
nens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Svaret är på totalt två sidor och innehål-
ler information om planeringen. Bl.a. framgår att kommunens ledningsgrupp tagit beslutet
att samtliga förvaltningar ska ha färdiga komptensförsörjningsplaner senast sista decem-
ber 2016. Planerna ska innehålla prognoser och handlingsplaner på framtida behov och
vad som behöver göras för att nå dit. I februari 2017 ska kommunens övergripande plan
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vara färdigställd. En prioriterad insats för att öka kommunens attraktionskraft är att införa
heltid som norm samt minska sjuktalen. Under 2017 görs även en extra satsning på kom-
petensförsörjning och generationsväxling där det avsätts 14 mnkr 2017 där förvaltningar-
na ges möjlighet att söka medelfrån personalavdelningen för att arbeta proaktivt med
kompetensforsörjning och generationsväxling. Personalutskottet har fått i uppdrag att un-
der 2017 tatram riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i

samverkan med kommunledningsforvaltningen. lnför 2017 ska statistik och prognoser
förbättras samt struktur och innehåll i uppföljningsmallarna fortydligas.

2.1.3. Uppföljning av vidtagna åtgärder kompetensförsörjning

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med
berörd tjänsteman samt genom dokumentgranskning.

Status juni2O20:
Den första rekommendationen handlade om att ta fram kommunövergripande ana-
lyser/scenarier for att ge ett förbättrat stöd till cheferna vid deras arbete med personal och
kompetensförsörjningen på kort och längre sikt. Detta har inte genomförts enligt inter-
vjuer. Däremot har stödet förstärkts genom ett forändrat arbetssätt från HR där respektive
chef har en kontaktperson. Aterkoppling visar generellt att cheferna upplever ett bättre
stöd idag. Utbildningen till chefer har även stärkts, med både fler utbildningar och större
regelbundenhet. Flertalet har varit fullbelagda. Det finns ett årligt återkommande ledar-
skapsprogram för chefer som omfattar två tillfällen med fem dagar på internat utifrån "be-
hålla och utveckla". I september 2A20 startar ett traineeprogram för blivande ledare. Det
finns även ett digitalt utbildningspaket för chefer som innehåller ett kontrollpaket (med
frågor de ska besvara) efteråt. Det bjuds även in till träffar med högskolestudenter i ett sk.
Studentevent för aft visa Katrineholms kommun som arbetsgivare och vilka möjligheter
som finns att jobba i kommunen. Kommunen närvarar även på universitet och högskolor
vid yrkesinformationsträffar. Det har även startats upp insatser for vidareutbildning för att
möta nuvarande och framtida behov inom forskola samt vård- och omsorg. Det har ge-
nomförts långsiktiga finansiella analyser där man in framtiden önskar att koppla på perso-
nal/kompetens. Sedan 2017 har friskvårdsbidrag införts och det finns hälsoinspiratörer på
varje arbetsplats, mindre arbetsplatser delar hälsoinspiratörer). lntroduktionen ses som ett
ständigt forbättringsområde, det ses över och följs upp med regelbundenhet i syfte att
bättre möta de nya medarbetarna.

Samtliga förvaltningar ska årligen ta fram kompetensförsörjningsplaner per nämnd samt
en övergripande sammanfattande plan till kommunstyrelsen. Enligt intervjuer (vilket även
verifierats genom dokumentstudier) har samtliga förvaltningar upprättat kompentensför-
sörjningsplaner, det har dock inte varit ett återkommande årligt arbete. Förutom for vård-
och omsorgsförvaltningen pga. hög personalomsättning inom förvaltningen, är planerna
upprättade från enhetlig struktur for övriga nämnder. Viadidaktnämnden samt service- och
tekniknämnden tog beslut om sina kompensforsörjningsplaner i juni 2019 respektive juni
2020 utifrån den framtagna reviderade mallen. Kommunstyrelsen tog beslut om dokumen-
tet Sfrafeglsk kompetensförsörjning ijuni 2015. Dokumentet innehåller bl.a. rutin för arbe-
tet med att ta fram planerna. Vi har tagit del av den mall som ligger till grund for forvalt-
ningarnas planer samt service- och tekniknämndens reviderade kompetensförsörjnings-
plan antagen av nämnden 27 februari 2020. Av planen framgår att den gäller tom 31 de-
cember 2020. Förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner har sammanställts till en
övergripande kompetensförsörjningsplan fastställd av kommunfullmäktige maj2018 med
giltighet till årsskiftel2019. Enligt intervjuer påbörjades arbetet med att ta fram nya kom-
petensförsörjningsplaner i februari men stannade av pga. Covid i mars. Kommunen är i

behov av en ny kompetensförsörjningsplan för att även inkludera det personalpolitiska
programmet vilket fastställdes ijuni 2020 av kommunstyrelsen. Arbetet planeras återupp-
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tas till hösten. Respektive förvaltning ska årligen revidera sin plan utifrån parametrarna
att; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och aweckla medarbetare. För att förstärka
rapporteringen till kommunstyrelsen presenteras nuläge och framtid gällande personalsi-
tuationen, i delårsredovisningar och årsredovisning.

Enligt intervjuer har ca 75-80% av medarbetarna en kompetensutvecklingsplan i dagslä-
get. Det anges att bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden har kommit längst
medan vård- och omsorg har ett utvecklingsbehov. Anledningen beskrivs vara ny förvalt-
ningschef och ledning. Det pågår ett arbete med att implementera en digital hantering av
kompetensutvecklingsplanerna i samband med medarbetarsamtalet for att säkerställa att
samtliga anställda har en kompetensutvecklingsplan. Det finns en särskild modul för
medarbetarsamtal, individuell kompetensförsörjningsplan samt lönesamtal. Under hösten
kommer en pilotforvaltning att testa modulen. Under intervjun påtalas att arbetet med
kompetensutvecklingsplaner är aktuell hela tiden.

Som vitidigare nämnt har kommunfullmäktige fastställt en aggregerad komptensförsörj-
ningsplan. Det är personalchefens ansvar att samordna uppdraget att ta fram planen uti-
från förvaltningarnas kompetensforsörjningsplaner. Den övergripande kompetensförsörj-
ningsplanen utgör en handlingsplan där åtgärder/aktiviteter listas utifrån nämndernas pla-
ner. Det har även kombinerats med dialoger utifrån både kortsiktiga och långsiktiga behov
och vilka åtgärder som behövs för att klara utmaningarna.

Den sista rekommendationen handlar om att folja upp effekter av vidtagna åtgärder i syfte
att förbättra metoderna för kompetensförsörjningsarbetet. Enligt intervjuer har bl.a. av-
slutningssamtal införts för att centralt samla information för att tydliggöra vad som är bra
och vad som är mindre bra. Avslutningssamtalet utgörs av en anonym e-tjänst. Vid års-
skiftet 2018 infördes heltid som norm i kommunen för att öka attraktionskraften, det är
dock oklart om det har ökat attraktionskraften. En uppfoljning har genomförts men om och
hur åtgärden har påverkat attraktionskraften är enligt intervju svårt att uttala sig om. Sjuk-
talen i kommunen är relativt höga (ca. sju procent). Vissa arbetsgrupper inom vård- och
omsorgsnämnden (hemtjänst) och bildningsnämnden (förskolan) har högst sjukfrånvaro.
En rehab konsult har anställts för att söka stöd och kunskap i frågorna vilket gett effekt.
Sjukfrånvaron följs upp varje månad och cheferna stöttas i att göra kartläggning. Sjuk-
frånvaron kommunen som helhet har inte minskat jämfört med tidigare, men det finns en
större kunskap och kartläggning än tidigare. Av intervjuer framkommer att en effekt syns
på de långa sjukskrivningarna över ett år som har minskat med 42 procent.

Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtag its för g ranskn ingen gäl lande kompetensförsörj n i ng :

Rekommendation 1
tot
lot
IaI

Rekommendation 2

Rekommendation 3

Rekommendation 4

Rekommendation 5
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2.2. Personaltäthet - uppföljning
2016 gjorde PwC en uppföljande granskning av två tidigare granskningar: kompetensför-
sörjning (2014) och personaltäthet (2015), på uppdrag av revisorerna. Det här avsnittet
handlar om uppföljningen av personaltätheten. Den uppföljande granskningen syftade till
att följa upp den tidigare granskningarna för att se vilka åtgärder som vidtagits utifrån re-
visionsfrågan:

- Vilka åtgärder har vård- och omsorgsnämnden vidtagit for att säkerställa att den
får information om hur forändringar i resursfordelning påverkar personaltätheten
och vårdkvaliteten?

2.2.1. Revisorernas rekommendatianer

Efter den genomförda granskningen lämnades nedanstående rekommendationer angå-
ende information till vård- och omsorgsnämnden:

- Riskanalyser/konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till negativa utfall i

forhållande till uppsatta målnivåer, bör genomföras och dokumenteras.

- Resultaten av riskanalyser/konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till
negativa utfall iförhållande till uppsatta målnivåer, bör presenteras i sammanfat-
tad form på nämndssammanträden, såväl skriftligt som muntligt, och protokollfo-
ras.

- Vård- och omsorgsnämnden bör efterfråga aktuella riskanalyser, konsekvensbe-
skrivningar och analyser av orsaker till negativa utfall i förhållande till uppsatta
målnivåer, från förvaltningen.

Revisorerna översände den 14 juni 2016 ett missiv till vård- och omsorgsnämnden. Av
missivet framgick att tidigare konstaterade brister även kvarstod med anledning av per-
sonalförändringar/forändringar i personaltäthet. Revisorerna önskade svar på de syn-
punkter som framgick i rapporten senast 30 november 2016.

2.2.2. Nämndens/styrelsensyttrande

Vård- och omsorgsnämnden svarade på revisionsrapporten gällande personaltäthet den
27 oktober 2016 dvs inom den begärda svarstiden. Yttrandet består av två sidor. I yttran-
det framgår att när uppföljningen av rapporten gjordes hade nämnden inte behandlat
risk/konsekvensanaljrser kring personaltäthet eller dokumenterat muntlig information om
förändringar. Nämnden efterfrågar tydligare och mer detaljerade siffror och analys för att
orsakerna till sjukskrivningarna, men med befintlig statistik ansågs inte möjligt att göra
mer detaljerade analyser kring sjuktalen. Personalavdelningen arbetar med att ta fram
andra rapporter som ger möjlighet att ge svar på ytterligare frågor och möjliggöra djupare
analys. Utifrån ovan beslutar nämnden att uppdra till förvaltningen att ta fram en mall och
skapa struktur för vilka nyckeltal gällande personalförsörjning som ska redovisas till
nämnden samt ta fram en mall och struktur för att göra riskanalyser/ konsekvensbeskriv-
ningar i samband med förändringar i resursfördelning som påverkar personaltätheten,
vårdkvalit6n samt hur det påverkar möjligheterna att nå uppsatta må|. Dessa analyser ska
redovisas till vård och omsorgsnämnden kvartalsvis eller tertialvis.

2.2.3. Uppföljning av vidtagna åtgärder personaltäthet

De rekommendationer som lämnades i granskningen har foljts upp genom intervju med
förvaltningschef och nämndens ordförande samt genom dokumentgranskning.

Status juni 2020:
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Nämnden har sedan den ursprungliga granskningen arbetat starkt med ledning och styr-
ning for att använda resurserna på ett bra sätt och inte minska på personal inom äldre-
omsorgen. Heltid som norm har inforts där man ställt om inom befintlig verksamhet med
personal. Nämnden har även fått tillskott till sin budget. Det har inte skett någon föränd-
ring gällande personaltätheten och således har ingen riskanalys gjorts gällande perso-
naltätheten. I samband med yttrandet togs en mall samt instruktion för risk- och konse-
kvensanalys på verksamhets- och enhetsnivå fram for att dokumentera riskanalys. Mallen
består av två steg. Det forsta steget berör genomförande av risk och konsekvensanalys
och det andra steget är en mall for handlingsplan för åtgärder efter risk och konsekvensa-
nalys. Mallen används för samtliga verksamhets- och enhetsnivåer.

När det gäller den andra rekommendationen har nämnden och förvaltningen tillsammans
diskuterat hur rekommendationen ska tolkas då de ansett det svårt att veta nivån på det
som efterfrågas. Risk och sårbarhetsanalyser görs på flera olika nivåer inom förvaltningen
som har ca 1200 medarbetare inom ca 30 enheter. Nämnden tar muntligt del av riskana-
lyser som görs, de presenteras på nämndens sammanträde och protokollförs under punk-
ten - verksamhetsinformation. Protokollen är beslutsprotokoll vilket innebär att all "kring-
text" rensas bort varpå det är osäkert om vad som faktiskt går att utläsa av protokollen.
Nämnden sammanträder nio gånger på ett år. Det finns ingen skriftlig sammanfattning av
resultaten.

Sedan förra valet har nämndens sammansättning förändrats då halva nämnden är nytill-
trädd. Vid varje nämndssammanträde har nämnden utbildats inom ett specifikt område, i

våras skulle nämnden tagit del av fördjupad personalstatistik men pga. Covid har det
s(uts fram till hösten 2020. Enligt intervju visar nämnden ett aktivt intresse och är enga-
gerad och ställer frågor. Det är en bättre uppföljning idag än vad det varit. Personalnyck-
eltal redovisas i delårsuppföljning, tertialuppföljning samt årsuppföljning. I nämndens års-
redovisning för 2Q19 framgår att nämnden tar del av sju nyckeltal inom personalkostna-
der/personalstyrka, fem inom medarbetarskap och ledarskap, åtta inom kompetensför-
sörjning och kompetensutveckling samt tio inom hållbart arbetsliv och arbetsmiljö. Det
finns även kommentarer till personalnyckeltalen. Under intervjun framgår att nämnden
kommer efterfråga riskanalys från förvaltningen gällande personaltätheten om det blir
aktuellt. Varje månad tar nämnden del av personalnyckeltal i en månadsrapport även re-
dogörs för på nämnden muntligen. Personalnyckeltalen är en aktuell fråga med en konti-
nuerlig dialog kring vilka nyckeltal nämnden efterfrågar, syftet med nyckeltalen samt vil-
ken statistik som kan tas fram från systemen. Det finns en efterfrågan av ökad statistik
angående vikarier och visstidsanställda. Rapporter finns att tas fram, men det önskas mer
information om den bakomliggande statistiken. Vi har tagit del av en månadsrapport för
november 2019 vilken redovisar personalkostnaden per månad fördelat på timvikarier och
månadsanställda samt sjukfrånvaro för tillsvidareanställda inom forvaltningen per månad
totalt for kommunen, totalt per förvaltningen samt uppdelat på kvinnor och män i förvalt-
ningen. Det finns även en kommentarer till statistiken.

Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtagits för granskningen gällande personaltäthet:

Rekommendation 1

Rekommendation2

Rekommendation 3
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2.3. Placering av barn och unga i HVB-hem

På uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskade PwC år 2016 huruvida
socialnämnden hade en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att styrning och uppfölj-
ning av planering och av och placeringar i HVB hem skedde enligt gällande lagstiftning
och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt. Efter genomförd granskning var den sammanfat-
tande bedömningen att socialnämndens interna kontroll iflera avseenden var bristfällig.

I granskningen noterades nedan aspekter:

- Det fanns flera dokumenterade rutiner kring planering, placering och uppfoljning.
Dessa var under revidering då de upprättats 2008 och 2009.

- Nämnden ansågs delaktig och insatt i ärendena och anvähde sina överväganden
om vård om placering ändamålsenligt och vä|. Arbetet med vårdplaner och ge-
nomförandeplaner ansågs däremot kunna förbättras i flera avseenden.

- Det saknas dokumenterad rutin vid upphandling av vårdplatser inom och utanför
ramavtal. Det fanns inte heller någon rutin för vilka krav som ska ställas på leve-
rantören och vilka uppgifter som ska ingå i det upprättade avtalet när det gäller
vårdplatser utanför ramavtalet.

- Nämnden ansågs delaktiga i uppfoljningen av varje enskilt ärende men det ansågs
finnas ett mervärde för kommunen av en utvecklad aggregerad målgruppsanalys
och med det följa en ett antal indikatorer.

- Det fanns även ett behov av att få en samlad uppföljning av upphandlade platser
för att möjliggöra en analys och identifiera riskområden inför, under och efter pla-
cering. Vikten betonades även av att prioritera och upprätta tydliga vårdplaner
som grund för efterföljande genomförandeplan.

2.3.1. Revisorernasrekommendationer

Efter den genomförda granskningen lämnades nedanstående rekommendationer till soci-
alnämnden:

- Säkerställa en struktur för framtagande och revidering av riktlinjer och rutiner. I

sammanhanget vill vi här särskilt betona vikten av att tydliggöra krav och arbets-
ordning vid upphandling av placering utanför befintligt ramavtal.

- Säkerställa att väsentlig dokumentation kring den enskilde finns dokumenterad
och samlad iden enskildes akt.

- Nämnden diskuterar fördelar med att följa utvecklingen för enheterna mer aggre-
gerat, genom att exempelvis följa ett antal nyckeltal eller indikatorer rörande ex-
empelvis utredningstider, andel sammanbrott vid placering, vilka som placeras el-
ler uppföljning av pågående placeringar.

- Tydliggöra den tilltänka HVB samordnarens roll och ansvar som kan bidrag till att
säkra väsentliga moment i placeringsprocessen. Tydliggörande innefattar bl.a.
samordning/samarbete med kommunens upphandlingskoordinator och andra in-
terna samarbetspartners som exempelvis ekonomifunKionen samt stöd i kvali-
tetsuppföljning av vård och genomförandeplaner.

Revisorerna översände den 14 mars 2017 ett missiv med den sammanfattande bedöm-
ningen att socialnämndens interna kontroll i flera avseenden var bristfällig. Revisorerna
önskade svar på de synpunkter som framgick av rapporten senast 1 iuni 2017.
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2.3.2. Nämndens/styrelsens yttrande

Socialnämnden besvarade rapporten med ett yttrande daterat 19 april 2017 , dvs inom
den begärda svarstiden. Yttrandet består av tre sidor. Socialforvaltningens samlade be-
dömning av revisionsrapporten var att samtliga utvecklingsområden var kända av verk-
samheten och att förvaltningen arbetar med kvalitetshöjande åtgärder utifrån fastställd
plan. Förvaltningen instämmer med revisorerna att en tydlig struktur för framtagande av
revidering av riktlinjer och rutiner måste finnas avseende arbetsordning vid upphandling
av placering utanför befintligt ramavtal. Förvaltningen ser det som en kommunövergri-
pande fråga för kommunens upphandlingskoordinator. Förvaltningen fogar sig efter det
avtal som görs tillgängliga via Vårdförbundet Sörmland, dock betonas att individens be-
hov styr val av insats och placering enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen arbetar ständigt
med dokumentation kring den enskilda och fortsätter med de kvalitetshöjande åtgärderna
enligt den åtgärdsplan som återrapporterats till tillsynsmyndigheten lnspektionen for vård
och omsorg (lVO). Myndigheten har bedömt att åtgärdsplanen är ändamålsenlig och i

tillräcklig omfattning. Förvaltningen ser ingen anledning till att avvika från åtgärdsplanen
som förankrats med lVO. Förvaltningen och nämnden har en löpande diskussion kring
relevanta nyckeltal och indikatorer. Nämndens utskott tar varje månad del av statistik
kring utredningstider och ej verkställda beslut. Nästa steg i utvecklingen är att systema-
tiskt följa upp placeringar, sammanbrott och avslutade utredningar på gruppnivå. 2013
påbörjade förvaltningen en omfattande kvalitetshöjande resa baserat på en fastställd plan
vilken genomsyrat förvaltningens internkontroll och områden som revisionen har omfattat.
Med bakgrund av det rekommenderar inte förvaltningen att verksamheten ska awika från
sin plan utan den fastställda planen fortsätter följas i den ordning som är fastställd.

2.3.3. Uppföljning av vidtagna åtgärder

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med
berörda tjänstemän samt genom dokumentgranskning. lngen av de vi intervjuat var med
vid tiden för den ursprungliga granskningen.

Status juni 2020:
Sedan den ursprungliga granskningen har riktlinjer och rutiner kring HVB-hem reviderats
201812019. Enligt intervjuade har revidering hanterats av kommunens jurist tillsammans
med enhetscheferna som ansvarar att följa upp att riktlinjer och rutiner är aktuella. Revi-
dering ska helst göras varje årlvartannat år, varpå det åter är aktuellt med revidering. Det
har inte säkerställts en struktur för framtagande och revidering av styrande dokument
enligt den första rekommendationen. Enligt rekommendationen betonades vikten av att
tydliggöra krav och arbetsordning vid upphandling av placering utanför befintligt avtal,
detta kan tydliggöras enligt intervjuer.

Vid granskningstillfället saknades vård- och genomförandeplaner för samtliga akter som
ingick i aktgranskningen (16 stycken). Enligt intervjuade finns vårdplaner för samtliga indi-
vider. Att de saknades i samband med förra granskningstillfället förklaras av att personen
som tog fram materialet var okunnig i systemet och därmed inte hittade några planer.
Däremot kan det ha saknats genomförandeplaner. Under hösten 2019 och vären 2O2O

har samtliga barnutredare och familjehemshandläggare genomgått utbildning från SKR
kring dokumentation för att säkerställa dokumentationshanteringen. Det återstår ett ut-
bildningstillfälle innan utbildningen är klar. Enligt intervjuer är det en bra ordning i det
stora hela, det kan hända att något saknas. Det finns ingen kontroll av att all dokumentat-
ion för den enskilde är dokumenterad och samlad i dennes akt.

Den tredje rekommendationen handlade om att nämnden skulle diskutera fördelarna med
att följa utvecklingen för enheterna mer aggregerat. I yttrandet angavs att nämnden sys-
tematiskt skulle följa placeringar, sammanbrott och avslutade utredningar på gruppnivå.
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Enligt intervjuer finns ingen aggregerad uppföljning av enheterna. Det arbetet behöver
utvecklas. lnfor nästa år har verksamhetschef fått i uppdrag att se över samtliga indikato-
rer och mätetal för att utveckla verksamheten och få in jämforelseperspektivet.

Den sista rekommendationen uppmanade att tydliggöra HVB-samordnarens roll. Enligt
intervjuer ska det finnas en dokumenterad arbetsbeskrivning for rollen, dock vet man inte
var den finns och de som hade ansvar för tjänsten har slutat. Rollen är vakant idag. Den
tillsattes 2017 men har upphört då medarbetaren slutat. Rollen var till en början en hel-
tidstjänst för att skapa struktur och ordning. Enligt intervjuer motsvarar rollen idag en halv-
tidstjänst men det pågår en översyn för att se om rollen fortfarande är aktuell samt vem
som kan ta över rollen i sådant fall. När översynen är klar kommer arbetsbeskrivning att
tas fram.

Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtagits för granskningen gällande placering av barn och unga i HVB-hem:

Rekommendation 1 m
t(-)l
al

Rekommendation 2

Rekommendation 3

Rekommendation 4

2.4. Overgripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avse-
ende behörigheter och dataintrång

På uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskade PwC år 2Q17 säkerheten
avseende externt och internt dataintrång, främst iform av interna riktlinjer och styrdoku-
ment. Efter genomförd granskning var bedömningen att det fanns utrymme för förbättring
inom området för lT- och informationssäkerhet, att kommunstyrelsens styrningsmodell for
lT och informationssäkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot avseende åtkomst
och dataintrång delvis är ändamålsenlig.

I granskningen noterades bl.a. att:

Det saknades en formell process för att löpande analysera risker och hot mot
verksamheten

Det saknades en formell process där representanter från lT och verksamheten re-
gelbundet träffas för att diskutera inträffade incidenter, identifiera risker och hot uti-
från verksamhetsperspektiv samt vidtagna och planerade åtgärder utifrån ett lT-
perspektiv.

Det saknas en formell och dokumenterad avbrottsplan hos kommunen som be-
skriver tillvägagångssättet för att återställa lT-miljön efter en allvarlig säkerhetsin-
cident eller avbrott.

Det saknas larm for luftfuktighet, diselgenerator samt redundans i fiber och elför-
sörjning iserverhall.

H]

}
pwc 12

32

32



_&,
we

2.4.1. Revisorernas rekommendatianer

Efter den genomforda granskningen lämnades nedanstående rekommendationer till
kommunstyrelsen:

- Etablera en process där externa och interna hot mot verksamheten årligen utvär-
deras. Utgångspunkt kan vara nuvarande process för kommunövergripande gene-
rella riskanalys. Vidare bör en prioritedng genomföras av de identifierade hoten
kopplat till risk, utifrån sannolikhet och påverkan på verksamheten i händelse av
en incident. Varje analyserad risk ska analyseras utifrån vilken teknisk plattform
(nätverk/server/databas/applikation/fast data) som kan komma att påverkas vid en
incident. Klassificeringen ligger sedan till grund för kontroller för respektive om-
råde

- Styrning och uppföljning av lT- och informationssäkerhetsområdet bör genomgå-
ende formaliseras. Förslagsvis genom att etablera en process där representanter
från lT och förvaltningar träffas regelbundet för att diskutera inträffade incidenter,
identifierade risker och hot utifrån ett verksamhetsperspeldiv samt vidtagna och
planerade åtgärder utifrån ett lT-perspektiv.

- Följ upp användarkonton som har kritiska behörigheter samt testkonton med lT-
driftsleverantör. Etablera en formell policy for användarhantering som inkluderar
lT-driftleverantör, där riktlinjer för skapande och uppföljning av användarkonton
med höga behörigheter och testkonton beskrivs. Vidare bör det säkerställas att
etablerade riktl inje r eft erföljs hos I T- drifts leverantör.

- Formalisera och dokumentera processen for administration av behörigheter i sy-
stem och applikationer på forvaltningsnivå.

- lmplementera en rutin för periodisk genomgång av tilldelade behörigheter i system
och applikationer för att säkerstålla att aktuella behörigheter stämmer överens
med den anställdes roll i organisationen. Genomgången ska dokumenteras för att
såkerställa spårbarhet i processen.

- upp

- lmplementera larm för luftfuktighet samt se över möjligheten till redundanta förbin-
delser avseende fiber och el till serverhallen.

Revisorerna översände den 9 ma12017 ett missiv för yttrande och åtgärder. Revisorerna
önskade svarsenast 1 augusti 2017.

2.4.2. Nämndens/styrelsens yttrande

Kommunledningsförvaltningen besvarade rapporten med ett yttrande daterat 23 m4
2017, dvs inom den begärda svarstiden. Yttrandet består av tre sidor där kommunled-
ningsförvaltningen kommenterar varje rekommendation för sig. Sammanfattningsvis
framgår av kommunstyrelsens protokoll från 31 maj då yttrandet hanteras, att det finns
vissa brister i formell dokumentation men överlag finn det informella processer för att lö-
pande identifiera och hantera hot kopplade till lT- och informationssäkerheten och det
bedrivs ett aktivt förbättringsarbete inom området.

2.4.3. Uppföljning av vidtagna åtgärder

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med

berörd tjänsteman samt genom dokumentgranskning.

Status juni 2020:
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Det har inte etablerats en process där externa och interna hot mot verksamheten årligen
utvärderas enligt den rekommendation som lämnades. I yttrandet anges att förvaltningen
deltar i en omfattande risk och sårbarhetsanalys för Katrineholms kommun vilken görs
vart fjärde år i kommunen, senast hösten 2A19. Enligt intervjuer anses att en årlig utvär-
dering är för sällan då hotbilden ändras snabbt. Utvärderingen av externa och interna hot
ingår i det dagliga arbetet vilket handlar om att identifiera och analysera risker. Varje må-
nad görs en utvärdering över incident hantering utifrån varje verksamhet med mötesnote-
ringar. På mötena deltar en medarbetare från centrala lT-enheten samt en till tre personer
från respektive förvaltning. Den externa parten som ansvarar för driften identifierar och
hanterar utifrån verksamheterna. Enligt intervju fungerar det mycket väl med extern leve-
rantör och man är trygg med det avtal man har.

Revisorerna rekommenderade att formalisera styrning och uppfoljning av lT- och inform-
ationssäkerhetsområdet, förslagsvis genom att etablera en process där representanter
från lT och förvaltningarna träffas regelbundet. I kommunen finns ett digitaliseringsforum
med representanter från samtliga förvaltningar som träffas varannan månad forvaltnings-
vis. Efter revisionen kompletterades agendan med en punkt kring lT-säkerhet. På forumet
diskuteras inträffade incidenter, risker och hot förvaltningsvis utifrån ett verksamhetsper-
spektiv. Digitaliseringsforum träffas idag minst en gång i månaden.

Användarkonton som har kritiska behörigheter och testkonton har rensats bort av driftsle-
verantör. Enligt intervjuer skapas systemkonto och användarkonto utifrån kommunens
lönesystem som år "master" för kommunens system. På kommunens intranät finns en
styrande text om kontohantering. Det finns en instruktion för användarhanteringen som
inkluderar lT-driftleverantören, Säkerhetsinstruldion för förualtning framtagen av kommun-
ledningsförvaltningen 2013. Enligt intervjuer har det inte säkerställts att riktlinjerna efter-
följs hos lT-leverantör, dock uppges att samtliga konton är kopplade till ärende och re-
spektive förvaltning noterar om något inte stämmer. Om någon exempelvis bestämmer
sig för att skapa ett hemligt konto i kommunen kommer det upptäckas av systemförvaltare
utifrån säkerhetsinstruktionen. Vidare sker både operativa och strategiska möten med den
externa IT-leverantören med genomgång av det operativa arbetet samt säkerställande att
riktlinjer följs av den externa parten. Vid de strategiska mötena utvärderas om något be-
höver förändras om det inte fungerar enligt krav och önskemå|.

Processen för tillägg, förändring och borttag av behörigheter på applikationsnivå admini-
streras av respektive förvaltning. Enligt intervjuer har processen formaliserats genom be-
ställningsportalen. Processen för administration av behörigheter isystem och applikation-
er har dock inte dokumenterats enligt rekommendation

Det finns en rutin för periodisk genomgång av tilldelade behörigheter. Varje månad ses
behörigheterna över utifrån beställningsportalen tillsammans med systemförvaltare för
varje verksamhet. På genomgången ser man bl.a. över vilka beställningar som gjorts och
när behörigheter går ut. Systemförvaltare och chef på verksamheten ska också ha en
löpande dialog då chefen ansvarar för att anmäla förändringar till systemförvaltare. Ge-
nomgången dokumenteras inte. Enligt intervjuer finns spårbarhet genom att man jämför
förändringsbeställningar i lT:s beställningsportal med alla AD-konton samt kontolistan i de
verksamhetsspecifika systemen. Samtliga konton som skapas och avslutas loggas där
det även framgår vem som beställt och gjort förändringen.

Revisorerna rekommenderade att det skulle tas fram en avbrottsplan for verksamhetskri-
tisk lT-miljö. I både yttrandet och av intervjun framgår att det finns en formell och doku-
menterad avbrottsplan hos lT-driftsleverantören som ansvarar for driften av kommunens
lT-miljö. Den bedöms fullt tillråcklig enligt intervju.
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I yttrandet framkom att lT-avdelningen skulle se över möjligheten att flytta kommunens
servrar till annan serverhall vilket även har gjorts. Det finns inget system kvar i den ser-
verhall som användes vid den ursprungliga granskningen. Kommunens servrar finns idag
i leverantörens datahallar. Det finns idag redundans för fiber.

Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtagits för övergripande säkerhetsgranskn ing av kommunens säkerhet:

Rekommendation 1

Rekommendation 2 b]
E

Rekommendation 3

Rekommendation 4 nit

E
Rekommendation 5

Rekommendation 6
H

Rekommendation 7

2.5, Slutlig analys

Utifrån lägesbeskrivningen och omfattning av vidtagna åtgärder vilka presenterats har
bedömningar av om rekommendationerna har åtgärdats, är pågående eller är ej åtgär-
dade gjorts.

Av de totalt 19 rekommendationerna som följts upp har sex (6) stycken (32 procent) be-
dömts vara åtgärdade, aktiviteter har initierats för åtta (8) stycken (42 procent) i syfte att
åtgärda brister. För fem (5) stycken (26 procent) rekommendationer bedöms tidigare ob-
servationer kvarstå (ej åtgärdade)

Utfallet redovisas i nedanstående tabell

t6

11

6
6

8--I.:- -::
Åtgärdade Pågående aktivitet Ej åtgärdade observationer

Vi konstaterar att tre av de fyra granskningarna har besvarats inom den önskade tiden
och en har besvarats två veckor efter önskad tid. Samtliga granskningar har besvarats
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g. Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning gör PwC därmed den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka den
interna kontro llen utifrån tidigare identifierade brister.

2020-11-24

U p pd rag sl ed a re Rebecka H a n sson P roj e ktle d a re Petra Ri b b a

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Katrineholms kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättning-
ar som framgår av projektplan från den 2 april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

16

36

36



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

Socialförvaltningen Telefax: 0150-48 81 00

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-01-19
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Nämndens plan med budget

Socialförvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att anta den tilldelade budgetramen för 2021 och
uppdrar till socialförvaltningen och dess tillhörande avdelningar samt
enheter att upprätta verksamhetsplan för 2021.

2. Socialnämnden godkänner att förvaltningen åtar sig att arbeta mot de
resultatmålen, från kommunplan 2019-2022, som redovisas i
handlingarna. Socialförvaltningens aktiviteter kommer att kopplas till
budgeten som har tilldelats verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 191 735 tkr. I 
budgetramens tekniska justering har tillägg gjorts för sociala avgifter och ökade hyror. Den 
tekniska justeringen omfattar även kapitaltjänstkostnader. Nämnden får ingen 
kompensation för löneökningar 2021 utan måste hantera löneökning motsvarande 1 500 
tkr genom effektivisering.

I budgetramens justeringar under den politiska beredningen har kommunfullmäktige avsatt 
10 000 tkr till socialnämnden år 2021 och år 2022 som en tillfällig ramförstärkning.

Socialnämnden visar ett budgetunderskott 2020. Under åren 2021 och 2022 måste 
nämnden minska kostnader i motsvarande storleksordning för att vara i balans 2023.

Ärendets handlingar

 Socialnämndens plan med budget 2021

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten
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Inledning
Hösten 2020 beslutade socialförvaltningen om ny organisation som träder i kraft 1 januari 2021. 
Syftet i huvudsak med förändringen är att förstärka stödet till medarbetare samt att cheferna inom 
förvaltningen ska ha ungefär lika många medarbetare att ansvara för. Det införs en samlokaliserad 
mottagning där förvaltningen förväntas få en "ingång" för att kunna fånga behov på ett tidigare 
stadie och på så sätt ge rätt insatser. Förvaltningen samlar även alla placeringsärenden under en 
enhet för att på så sätt höja kvalitén vid placeringar. Enheten får till uppdrag att se till att avtal är 
korrekta, att hemmen arbetar mot den vårdplan nämnden beslutat och att planering görs för 
hemtagning där det är relevant. Förvaltningen minskar antalet chefer men förstärker inom ram med 
verksamhetsledare som är den nära arbetsledande funktionen för våra medarbetare. Barnenheten 
delas i två enheter; barn 0–12 år och ungdomar 13–18 år, för att kunna förstärka fokus på barn- och 
ungdomsproblematik i kommunen. Dessa målgrupper har olika behov av kompetens och åtgärder 
vilken kan uppnås enklare genom denna delning. Ytterligare en åtgärd är att allt stöd och vård som 
rör vuxna samlas under en enhet.

Staben organiseras under förvaltningschef för att styrningen och ledningen mot nämndens mål ska 
bli tydligare. Förvaltningen har stora utmaningar de kommande åren att arbeta systematiskt mot 
sänkta kostnader och höjd kvalitet. Under 2021 kommer fokus vara att fortsätta arbeta mot att fler 
invånare i kommunen ska bli självförsörjande. En antal åtgärder är redan påbörjade och ytterligare 
åtgärder kommer att vidtagas under året.

Under 2020 har antalet anmälningar och utredningar avseende barn ökat kraftigt och ännu ser inte 
förvaltningen någon minskning. Under 2021 behöver detta följas och analyseras för att rätt åtgärder 
ska kunna sätta in. Förvaltningen har ett bra samarbete med många samverkansparter men arbetet 
behöver intensifieras med andra aktörer såsom skola, polis för ytterligare åtgärder och 
samarbetsformer osv. Beslut har tagits om att använda statsbidrag för att utbilda socialsekreterare i 
Signs of safety för att förbättra risk- och skyddsplaneringar runt barn.

Förvaltningen gör en mängd insatser och åtgärder runt enskilda och familjer under året och detta 
behöver nu utvecklas ytterligare med bättre analyser av behov och uppföljning av vad våra insatser 
leder till. Förvaltningen är endast i inledande skede av att göra jämförelser med andra kommuner 
och det behöver utvecklas och fördjupas med ett antal kommuner under 2021. Det kommer att 
krävas ett omfattande arbete men leder förhoppningsvis att kvalitén kan höjas och att insatser ges 
till rätt person, i rätt tid och i rätt omfattning.

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 
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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 
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 personer 
med samsjuklighet (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

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal 
per månad 588 587 600 550

Ensamkommande barn och unga 35 35 25 15

Vårddygn i familjehem, ensamkommande 
barn och unga 10500 5550 10000 7000

Vårddygn i stödboende/HVB, 
ensamkommande barn och unga 3500 2564 4000 2000

Vårddygn i familjehem, barn och unga exkl 
ensamkommande 26000 11561 25000 26000

Vårddygn på institution, barn och unga exkl 
ensamkommande 6000 3890 5000 7000

Antal utnyttjande vårddygn på institution, 
vuxna 7000 3055 4500 4500

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet 
intag 2060 683 2000 2000

Pågående insatser, 
kontaktfamiljer/kontaktpersoner 78 81 85 70

Spelmissbruksärenden 11 2 10 10

Kvinnofridsärenden 115 55 180 120

Sociala kontrakt 88 82 90 65

Stadigvarande serveringstillstånd 30 32 33 34

Kommentar till volymmått
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Förutsättningar och 
prioriteringar utifrån 
kommunplanen
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Arbetslösheten ökade 2020, och spås fortsätta göra det 2021 vilket kan göra att konkurrensen om 
arbetstillfällen kommer att hårdna mellan de arbetssökande. De målgrupper av arbetslösa som 
redan finns inom socialförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd kan få svårare att ta sig ut på 
arbetsmarknaden. 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. Det samarbetet har påbörjats och kommer fortsätta att utvecklas under 2021. Utöver 
det måste det finnas arbetsgivare som är beredda att anställa personer från denna målgrupp. 
Kommunen som arbetsgivare behöver 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 fortsätta minska försörjningsstödet behöver flera saker göras under året. En översyn 
gällande hyresnivåer inom enheten ekonomiskt bistånd med framtagning av aktuella rutiner ska 
göras. Rekrytering av en FUT- handläggare (felaktiga utbetalningar) pågår, och det huvudsakliga 
uppdraget kommer att vara att utreda om felaktig utbetalning har skett, besluta om återkrav och i 
förekommande fall polisanmäla misstänkta bidragsbrott. Det särskilda uppdraget som 
socialnämnden har tillsammans med viadidaktsnämnden, att införa kompetenshöjande aktiviteter 
inom försörjningsstöd med krav på daglig närvaro kommer också att fortsätta under året.

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. Tillsyn av krogarna i centrum kommer fortsätta 
genomföras enligt den tillsynsplan som socialnämnden fastställer varje år.

Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2021

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

Fortsatt aktivt arbete inom alla förvaltningar för att ta emot 
fler på praktik eller olika former av åtgärdsanställningar.
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Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2021

Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning
SOCN, VIAN

Införa kompetenshöjande åtgärder inom försörjningsstödet 
med krav på daglig närvaro för ökat stöd att komma vidare 
till egen försörjning.

Fortsätta den påbörjade satsningen aktivt försörjningsstöd 
för att växla bidrag till jobb.

Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd
SOCN

Åtgärder för att öka övergången till egen försörjning.

Uppdrag att kartlägga och sätta stopp för felaktiga 
utbetalningar och välfärdsbedrägerier.

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 
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 Prioriteringar 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 
närvaroteamet, som tidigare hette 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. Ett önskemål är att alla placerade barn skulle få möjlighet att vara med i SkolFam men de är 
en resursfråga som behöver ses över tillsammans med bildningsförvaltningen.

Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2021

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
BIN, KULN, STN

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

Fortsatt arbete med SkolFam, ett systematiskt arbete med 
placerade barns skolgång.

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

Trygg vård & omsorg
Året 2020 har till stor del handlat om att ändra arbetssätt och rutiner utifrån covid-19. Under andra 
halvan av året kan vi se att den psykiska ohälsan hos vuxna och föräldrar har ökat, likaså ungdomar 
med kriminalitet. Våld i nära relation befaras öka under social distansering och vi förväntar oss ett 
ökat behov av stöd och hjälp för den målgruppen under nästkommande år.

Barn och ungdomar som är i riskzon för kriminalitet och riskbruk behöver tidiga insatser och 
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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.

Första januari 2021 träder en ny lag i kraft som syftar till att unga personer ska minska återfall i 
brottslighet genom ungdomsövervakning, likt fotboja. Ungdomsövervakning är en ny påföljd för 
unga lagöverträdare från 15 års ålder där kriminalvården är ansvarig. Lagen ska tillämpas när 
ungdomsvård och ungdomstjänst inte anses tillräckligt ingripande. Ungdomsövervakning blir steget 
mellan ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning innebär en nära samverkan 
mellan frivården och socialtjänsten. När domen vinner laga kraft utser frivården en ansvarig 
koordinator och socialnämnden utser en ansvarig handläggare i ärendet. Införandet av påföljden 
utgör en del av regeringens 34-punktsprogram mot organiserad brottslighet.

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 
familjen, exempelvis försörjningsstödsberoende, arbetslöshet, trångboddhet, psykisk ohälsa och 
missbruk. För att kunna stötta familjer till en positiv förändring har socialnämnden under 2020 
påbörjat ett projekt. Arbetsmetoden är 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. Under 2021 kommer projektet att 
utvärderas för att bedöma om insatsen gett önskad effekt.

För att möta behovet av behandlingsinsatser för personer med beroende och samsjuklighet 
kommer en strukturerad samverkan påbörjas med regionen, främst psykiatrin och 
beroendemottagningen. Samarbetet med vård-och omsorgsförvaltningen kommer också att 
fortsätta utvecklas.

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 Prioriteringar 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
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Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 2021

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

Utvecklat stöd till familjer med komplexa vårdbehov genom 
teambaserat arbetssätt, gemensam handlingsplan och ökat 
stöd i hemmet.

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

Utveckling av behandlings- och stödinsatser för att möta 
behovet av hemmaplansinsatser för personer med beroende.

Utveckling av tidiga insatser och möjligheter att få vård på 
hemmaplan för barn och ungdomar i riskzonen för 
kriminalitet och riskbruk.

Kommunens kostnader för placeringar ska minska
BIN, SOCN, VON

Noggrann uppföljning av placeringar i samverkan mellan 
berörda förvaltningar.

Utveckling av hemmaplanslösningar.

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

Fortsatt arbete utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel om pengar).

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 styrgrupp och 
arbetsgrupp. Delaktighet i Lyckliga gatorna är viktig för att kunna identifiera och erbjuda tidiga 
insatser.

Resultatmål/Uppdrag Prioriteringar 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 Prioriteringar 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 
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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.

Under 2021 påbörjas utbildning och implementering av Signs of Safety, vilket är en metod för att 
arbeta med utsatta barn med fokus på trygghet och säkerhet. Signs of Safety är ett 
lösningsorienterat och styrkebaserat arbetssätt som inkluderar barnet och barnets familj samt 
nätverket i utredningsprocessen. Utbildningssatsningen kommer att pågå under ca två år och 
finansieras genom statsbidrag.

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 Prioriteringar 2021

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

Fortsatt aktivt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och 
behålla medarbetare.

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

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

47

47



11(14)

Särskilda uppdrag
Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att införa kompetenshöjande aktiviteter 
inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro. Syftet är att stärka förutsättningarna för 
försörjningsstödstagare att komma vidare till egen försörjning. Arbetet ska redovisas löpande i 
samband med kommunstyrelsens månadsuppföljning. Uppdraget ska också redovisas inom ramen för 
kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

Arbetet är påbörjat och den 25 januari börjar den första gruppen dagliga aktiviteter. Därefter kommer 
nya grupper att påbörjas kontinuerligt. Uppföljning sker tätt och i nära samarbete med Viadidakt.

Uppdrag till socialnämnden att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och 
välfärdsbedrägerier. I uppdraget ingår att inom raminrätta en ny funktion med uppdrag att aktivt 
kartlägga och åtgärda förekomst av felaktiga utbetalningar samt olika former av 
välfärdsbedrägerier. Arbetet ska ske i nära samverkan med berörda förvaltningar, KFAB samt andra 
myndigheter. Arbetet ska redovisas löpande i samband med kommunstyrelsens månadsuppföljning. 
Uppdraget ska också redovisas inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och 
årsredovisning.

Rekrytering är påbörjade och personer kommer löpande att kallas till intervju.
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Driftsbudget
Socialnämnden 2020 2021

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

Socialnämnden -191 307 20 000 -211 735 -191 735

Summa -191307 20000 -211735 -191735

Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 191 735 tkr.

I budgetramens tekniska justering har tillägg gjorts för justering av sociala avgifter och 
kompensation för ökade hyror. Den tekniska justeringen omfattar även kapitaltjänstkostnader.

Under den politiska beredningen har kommunfullmäktige förlängt den tillfälliga ramförstärkningen 
om 10 000 tkr till socialnämnden år 2021 och år 2022.

För löneökningar 2021 har nämnden inte tilldelats någon ramförstärkning, utan måste hantera 
löneökningarna inom ram genom effektiviseringar.

Under 2021 kommer verksamheten för budget och skuld att flyttas till 
kommunledningsförvaltningen. Idag är det två heltidstjänster vilket motsvarar cirka 1 200 tkr i 
lönekostnader för hela året.
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Investeringsbudget
Belopp i tkr Investeringsbudget

Benämning 2021

Möbler och inventarier 100

Digitalisering och utveckling av datorprogram 400

Arbetsmiljö 300

Nytt verksamhetssystem 1 500

AV-utrustning 50

Investeringsram socialnämnden 2 350

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.
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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

Verksamhetssystem Vara Upphandling Nej 2021 Investering

Automatisering (RPA) Vara Nej 2022 Investering
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340

Socialförvaltningen Telefax: 0150-48 81 00

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-01-19
Vår beteckning

SOCN/2021:6 - 759
Socialförvaltningen

Stab
Mottagare:

Vår handläggare

Sara Gibro
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Sara.Gibro@katrineholm.se

Internkontrollplan 2021

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2021 omfattar en stor del av 
verksamheten där den huvudsakliga inriktningen är rutiner och ekonomi. Andra delar av 
internkontrollplanen omfattar även socialförvaltningens arbete med att systematiskt och 
fortlöpande säkra kvaliteten i verksamheten, förvaltningens delegationsordning samt 
attestreglemente och att interna riktlinjer följs.

I Internkontrollplanen år 2021 återkommer några kontrollområden från tidigare års 
internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har 
tillkommit. Interkontrollplanen år 2021 innehåller kontrollområdena fakturahantering, 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten, datasäkerhet, 
arvoden och avgifter familjehem, jourhem och placerade barn, utbetalningar från 
verksamhetssystemet, ekonomiskt bistånd samt månadsrapportering.

Kontrollmetoden är komplett på de kontrollområden där rutiner, riktlinjer och förankring 
bör införas eller förtydligas, kontrollfrekvensen för de kontrollområdena är bestämt till en 
eller två gånger per år. Kontrollmetoden stickprov är bestämd på de kontrollområden där 
rutiner finns men där ett urval behöver granskas för att kontrollera att rutinerna följs. 
Kontrollfrekvensen för kontrollmetoden varierar från en gång i månaden till en gång per år.

Ärendets handlingar

 Internkontrollplan socialnämnden 2021

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Akten
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Sammanfattning
Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2021 omfattar en stor del av verksamheten där 
huvudsakliga inriktningen är rutiner och ekonomi. Andra delar av internkontrollplanen omfattar 
även socialförvaltningens arbete med att systematiskt och fortlöpande säkra kvaliteten i 
verksamheten, förvaltningens delegationsordning samt attestreglemente och att interna riktlinjer 
följs.

I Internkontrollplanen år 2021 återkommer några kontrollområden från tidigare års 
internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har tillkommit. 
Interkontrollplanen år 2021 innehåller kontrollområdena fakturahantering, systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten, datasäkerhet, arvoden och avgifter 
familjehem, jourhem och placerade barn, utbetalningar från verksamhetssystemet, ekonomiskt 
bistånd samt månadsrapportering.

Kontrollmetoden är komplett på de kontrollområden där rutiner, riktlinjer och förankring bör 
införas eller förtydligas, kontrollfrekvensen för de kontrollområdena är bestämt till en eller två 
gånger per år. Kontrollmetoden stickprov är bestämd på de kontrollområden där rutiner finns men 
där ett urval behöver granskas för att kontrollera att rutinerna följs. Kontrollfrekvensen för 
kontrollmetoden varierar från en gång i månaden till en gång per år.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet.

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

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
 Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
 Värdering av risker
 Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
 Framtagande av kontrollmetoder
 Upprättande av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll 
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) 
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter 
behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska 
vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Kartläggning av 
kontrollområden, 
kontrollmoment och 
riskvärdering
Modell för kartläggning och riskvärdering
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. 
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den 
interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig 
via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte 
tas med i internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående 
modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

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

Risk Väsentlighet

Värde Förklaring Värde Förklaring

1 Osannolik 1 Försumbar

2 Mindre sannolik 2 Lindrig

3 Möjlig 3 Kännbar

4 Sannolik 4 Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

Riskvärdering av kontrollmoment
Arbetet med internkontrollplanen för år 2021 har utgått ifrån föregående års internkontrollplan. De 
kontrollområden som återkommer i internkontrollplanen från tidigare år är kontrollområden som 
har ett fortsatt behov av kontroll. Dessa kontrollområden är fakturahantering, datasäkerhet, samt 
arvoden och avgifter familjehem, jourhem och placerade barn och unga.

I dialog mellan socialförvaltningens chefer, ekonom och verksamhetsutvecklare har nya 
kontrollmoment tagits fram. Nya kontrollmoment som har inkluderats i internkontrollplanen för år 
2021 är utbetalningar från verksamhetssystemet, ekonomiskt bistånd, systematiskt och fortlöpande 
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utveckla och säkra kvalitet i verksamheten.

Riskvärderingen för två tredjedelar av kontrollmomenten är värderade till nio, där risken har varit 
värderad till möjlig och väsentligheten värderad till kännbar. Resterande tredjedel av 
kontrollmomenten har risken värderats till tolv, där risken har varit värderad till möjlig och 
väsentligheten till allvarlig.
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Internkontrollplan
Område Kontrollmoment Kontrollmetod Riskvärdering Frekvens Ansvarig

Leverantörsfakturor: 
Följs reglerna för 
attest, kontering och 
moms.

Stickprov
Möjlig och 
kännbar: 9

Tre ggr/år Ekonom

Fakturahantering Leverantörsfakturor: 
Användningen av 
inköpskort sker enligt 
kommunens riktlinjer 
och kvitton finns till 
samtliga inköp

Komplett
Möjlig och 
kännbar: 9

Tre ggr/år Ekonom

Att 
hälsoundersökning 
(fysisk, psykisk och 
oral) initieras 
samband med 
placering av barn och 
unga.

Komplett.
Möjlig och 
kännbar: 9

Tre ggr/år Enhetschef

Uppföljning av att 
gjorda vårdplaner 
hålls

Stickprov
Möjlig och 
kännbar: 9

Två ggr/år Enhetschef

Efterlevs rutinerna 
för egenkontroll, 
tillbud, avvikelse-
rapportering, 
klagomål och Lex 
Sarah

Komplett
Möjlig och 
allvarlig: 12

Två ggr/år
Förvaltnings-
chef
Avdelningschef

Följs rutin vid 
uppsägning av HVB-
hem.

Komplett
Möjlig och 
kännbar: 9

Två ggr/år Enhetschef

Uppföljning 
genomförandeplaner 
vid externa 
placeringar.

Komplett.
Kontrollera att alla 
placerade 
genomförandeplan.

Sannolik och 
kännbar: 12

Två ggr/år Enhetschef

Uppföljning 
genomförandeplan 
vid 
öppenvårdsinsatser

Komplett.
Att alla klienter med 
öppenvårdsinsats 
har en aktuell 
genomförandeplan.

Sannolik och 
kännbar: 12

Två ggr/år Enhetschef

Utredningstider för 
myndighetsutövning 
barn och unga samt 
vuxen.

Komplett
Möjlig och 
allvarlig: 12

Två ggr/år Enhetschef

Systematiskt och 
fortlöpande 
utveckla och 
säkra kvalitet i 
verksamheten

Uppföljning av 
genomförandeplaner 
inom ekonomiskt 
bistånd.

Komplett. Har alla 
klinter en aktuell 
genomförandeplan. 
Att aktuell 
genomförandeplan 
finns i separat 
dokument.

Sannolik och 
kännbar: 12

Två ggr/år Enhetschef
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Område Kontrollmoment Kontrollmetod Riskvärdering Frekvens Ansvarig

Uppföljning av loggar 
i verksamhets-
systemet

Stickprovvis.
Alla användare i 
systemet ska 
genomgå 
kontrollen. Stickprov 
på en vecka under 
förevarande fyra 
månadsperiod. 
Systemförvaltare 
ansvarar för 
framtagning av logg 
och lämnar till 
berörd chef.

Möjlig och 
allvarlig: 12

Tre ggr/år Enhetschef

Datasäkerhet

SITHS kort 
återlämnas vid 
avslutad tjänst

Komplett
Möjlig och 
allvarlig: 12

Två ggr/år
Förvaltnings-
chef

Kontroll av 
utbetalningar till 
uppdragstagare.

Komplett.
Stämma av 
arvodesutbetalning 
mot aktuella 
uppdragstagare.

Möjlig och 
kännbar: 9

Månadsvis. Enhetschef

Att rutinen för 
avgifter(vårdnads-
havare) placerade 
barn följs.

Komplett
Möjlig och 
kännbar: 9

Två ggr/år Enhetschef

Arvoden och 
avgifter 
familjehem och 
jourhem och 
placerade barn.

Rutin för avslut av 
familjehem, kontroll 
att avslut följs och att 
ingen utbetalning 
sker efter avslut.

Komplett
Möjlig och 
kännbar: 9

Två ggr/år Enhetschef

Utbetalningar 
från 
verksamhets-
systemet

Att dagliga kontroller 
av utbetalningsfilen 
från verksamhets-
systemet görs innan 
utbetalning.

Komplett
Möjlig och 
allvarlig: 12

Tre ggr/år
Ekonom, 
avdelningschef 
vuxen

Att 
hyresutbetalningar 
följer gällande 
delegation.

Stickprov.
Var femte 
utbetalning ska 
kontrolleras mot 
förvaltningens 
gällande riktlinje för 
hyresnivåer.

Möjlig och 
kännbar: 9

Månadsvis Enhetschef
Ekonomiskt 
bistånd

Rutin för återkrav av 
ekonomiskt bistånd 
efterföljs

Komplett
Möjlig och 
kännbar: 9

En ggr/år Enhetschef

Månads-
rapporter

Att redovisa 
månadsrapport varje 
månad när inte 
årsredovisning, 
tertial- och delårs- 
rapport rapporteras. 
Under juni och juli 
kommer inte 
månadsrapport att 
skrivas.

Komplett Månadsvis
Förvaltnings-
chef
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340

Socialförvaltningen Telefax: 0150-48 81 00

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-01-19
Vår beteckningSocialförvaltningen

Stab
Mottagare:

Socialnämnden
Vår handläggare

Madelene Sönnerfors
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Madelene.Sonnerfors@katrineholm.se

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar från oktober till december 
månad 2020 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN 
Del/2020 §§ 7 och 8, SOCN Del/2021 §§ 1,2,3 och 4.
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Ackumulerade uppgifter 

Totalt antal hushåll försörjningsstöd 844 835 822 803 781 804 796 773 754 743 746 724

Antal barn som ingår i försörjningsstöd 836 903 868 865 855 884 875 841 808 790 796 770

Varav 18-24år 156 156 151 146 140 152 150 143 137 141 145 144

Varav antal med utbet. under månaden 587 559 628 600 563 590 600 530 545 524 491 565

Män 340 322 361 342 323 340 336 302 316 292 282 324

Kvinnor 247 237 267 258 240 250 264 228 229 232 209 241

Varav 18-24år 101 94 108 111 96 98 99 79 88 86 90 105

Män 58 47 56 58 46 50 48 40 43 40 46 54

Kvinnor 43 47 52 53 50 48 51 39 45 46 44 51

Avslutade ärenden 59 61 70 59 37 54 69 60 56 56 77 37

Varav 18-24år 9 15 13 13 6 11 16 17 16 8 11 15

Aktualiseringar 211 126 158 135 159 167 161 101 140 169 128 123

Startade utredningar 77 34 41 37 36 56 44 22 32 42 47 54

Varav 18-24år 18 8 9 12 5 17 7 7 11 10 14 9

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 4 259 130 4 735 085 4 145 334 3 950 164 4 950 437 57 553 935

Genomsnitt per hushåll 8 665 9 129 7 961 8 259 8 551 9 059 8 036 8 688 7 911 8 045 8 568

Samtliga ärendetyper 989 977 960 945 928 950 942 913 893 886 880 854
(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)

Statistik försörjningsstöd 2020
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2020  

Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd 

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

24 22 50 19 30 23 19 15 22 11 22 9 

Varav 18-24 år 0 0 1 3 3 3 2 0 2 2 2 2 

Arbetar deltid ofriv 
väntar inkomst 

4 3 5 4 3 1 4 5 1 1 6 4 

Varav 18-24 år 0 1 3 1 2 1 1 3 0 0 1 2 

Arbetar heltid  
otillräcklig inkomst 

6 6 12 4 7 2 14 9 13 27 12 16 

Varav 18-24 år 2 1 3 1 2 1 0 0 0 0 2 0 

Arbetar heltid  
väntar inkomst 

2 7 7 8 3 5 11 6 9 6 9 4 

Varav 18-24 år 0 0 4 3 1 1 0 1 0 2 1 0 

Arbetslös ingen 
ersättning/stöd 

273 221 295 259 280 292 315 209 299 262 268 244 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arbetslös  
otillräcklig ersättning/stöd 

162 157 166 186 172 152 187 173 140 152 149 161 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arbetslös  
väntar på ersättning/stöd 

7 17 13 3 11 6 3 5 14 6 6 9 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arbetshinder, sociala skäl 226 168 170 146 159 157 130 153 133 161 171 133 

Varav 18-24 år 51 14 4 13 10 6 8 10 10 20 18 8 

Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

32 40 38 41 28 44 29 35 30 35 36 34 

Varav 18-24 år 7 3 4 11 10 9 6 3 1 2 7 2 

Arbetshinder, sociala skäl, 54 40 37 26 26 25 18 13 17 23 42 25 
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insats kan ej erb. 

Orsak 
Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arbetshinder, sociala skäl, 
våld i nära relation 

5 8 7 5 6 2 5 5 2 2 5 5 

Varav 18-24 år 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ensamk ungdomar (18-20 år, 
gymn studerande) 

5 4 4 7 9 9 3 1 2 0 0 0 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Föräldraledig  
otillr föräldrap 

9 13 22 10 12 19 42 8 7 10 6 11 

Varav 18-24 år 3 2 6 3 3 7 3 1 1 2 0 2 

Föräldraledig  
väntar föräldrap 

3 9 3 1 3 7 2 1 1 0 0 0 

Varav 18-24 år 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

Ingen etableringsers. (prest. 
Förmåga <25%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otillräcklig 
etableringsersättning 

9 9 9 2 5 3 6 2 1 3 2 3 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otillräcklig 
pension/äldreförsöjningsstöd 

69 58 54 58 44 65 44 56 51 56 58 46 

Saknar barnomsorg 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 1 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SFI 107 78 104 70 53 54 45 64 62 73 68 74 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sjuk- eller aktivers 
otillräcklig ers 

25 17 21 33 19 21 20 15 22 24 35 18 

Varav 18-24 år 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sjuk- eller aktivers väntar ers 0 0 3 1 1 1 2 0 2 0 1 1 

Varav 18-24 år 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sjukskriven läkarintyg, 
ingen sjukpenning 

64 56 68 75 58 73 53 58 77 52 63 76 
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Varav 18-24 år 5 4 6 10 8 10 8 8 13 17 3 23 

Orsak 
Sjukskriven läkarintyg 
otillr sjukpenning 

14 8 27 12 19 10 17 15 24 13 13 17 

Varav 18-24 år 2 2 0 0 5 1 1 0 2 1 1 4 

Sjukskriven läkarintyg 
väntar sjukpenning 

2 20 2 3 2 0 0 0 1 1 13 3 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 

Studerar grundskolenivå 12 20 25 13 9 4 5 9 16 17 20 17 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Studerar gymnasienivå 11 12 14 17 7 9 7 9 3 3 3 4 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utan försörjningshinder 2 1 2 1 0 5 0 0 4 1 2 2 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Väntar på 
etableringsersättning 

2 2 0 1 0 0 0 1 6 2 0 6 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Väntar på 
pension/äldreförsörjningsstöd 

1 0 1 4 5 6 6 2 2 7 2 1 

Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt antal beslut 1130 996 1159 1009 971 995 987 870 961 961 1014 924 

Varav 18-24 år 74 34 32 26 46 40 30 26 30 46 52 43 

Antal unika ärenden 587 526 565 537 514 490 492 454 480 486 466 466 

varav kvinnor 242 221 243 229 214 212 206 195 206 213 203 197 

varav män 345 305 322 308 300 278 286 259 274 273 263 269 

Antal unika ärendepersoner 991 906 1076 933 938 901 1000 804 914 883 786 818 

varav kvinnor 256 223 273 227 235 221 251 198 233 228 210 201 

varav män 121 108 125 116 109 107 114 107 132 120 97 98 

Beslut tagna 1-31/1 
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Aktualiseringar
Barn 155 160 162 150 188 220 91 188 228 202 197 194
Vuxna 59 50 57 49 41 40 42 54 48 48 40 39

Förlängning av utredning
Barn 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0

Nystartade utredningar
Barn 45 71 70 26 33 60 37 61 65 51 66 46
Vuxna 14 16 15 10 11 14 9 12 13 19 15 11

Pågående utredningar
Barn 241 257 289 258 233 250 203 211 259 275 302 281
Vuxna 58 53 49 42 38 42 45 45 40 42 43 46

Avslutade utredningar
Barn 55 33 55 58 49 84 51 14 37 36 62 63
Vuxna 18 16 16 14 10 8 12 7 17 10 14 10

Familjehemsplacerade <21 år SoL 
Flickor 24 24 27 27 24 26 24 22 21 20 20 19
Pojkar 28 30 30 29 25 28 23 23 24 26 25 23

Vårdnadsöverflyttade
Flickor 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11
Pojkar 12 11 11 12 12 12 12 12 11 10 10 10

Familjehemsplacerade < 21 år LVU
Flickor 8 9 9 7 7 8 9 11 13 14 14 5
Pojkar 12 9 13 13 12 12 11 11 13 12 11 10

Tillfälliga placeringar
Flickor 6 6 7 8 5 7 7 7 5 5 5 3
Pojkar 3 5 4 3 2 5 4 4 6 6 4 1

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2020
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Barn HVB /SoL < 21 år
Flickor 5 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1 3
Pojkar 9 9 8 13 12 10 8 9 9 7 7 8

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

Barn HVB /LVU < 21 år
Flickor 2 1 3 2 2 3 2 3 5 6 6 6
Pojkar 5 4 5 5 4 4 6 4 1 7 6 6

Barn, Klivet SoL< 21 år
Stödboendet, 10 platser 11 11 10 11 11 8 8 7 7 9 10 10
HVB-Kollektivet, 6 platser 5 6 6 6 5 4 4 4 5 5 5 4

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

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/
Komplementfamiljer/Kontaktpersoner
Flickor 14 15 15 15 15 15 13 11 13 15 15 15
Pojkar 32 34 30 33 28 31 29 27 29 29 30 30

Vuxna HVB/SOL
Kvinnor 7 5 4 5 4 6 6 5 5 4 3 6
Män 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Vuxna, familjehemsplacering
Kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Män 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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Familjerätten
Aktualiseringar 60 42 27 45 41 46 32 46 50 66 39 32

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 36 32 34 36 24 21 16 17 29 30 27 32
Tingsrätten 

Påg. samarbetssamtal exl. 10 9 17 19 18 20 12 12 11 11 9 7
Tingsrätten 

Nystartade utredningar 6 10 7 9 3 8 4 6 18 11 10 12

Avslutade utredningar 14 5 8 10 9 180 4 7 10 13 7 12

Skrivna Avtal, vårdnad, boende 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 2
umgänge

Dödsboanmälningar 7 3 4 4 6 4 11 5 3 8 5 4

68

68



Avancerad sökning Utskrivet: 2021-01-19 16:02 
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors 

Avancerad sökning 
Beteckning Beskrivning Typ Datum Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde

/Namn/Notering 
SOCN/2021:1 Delegationsbeslut om 

utlämnade av handlingar 
751 - Barn, familj och ungdom 2021-01-11 SOCN Del/2021:1 

SOCN/2021:4 Delegationsbeslut om 
utlämnade av handlingar 

751 - Barn, familj och ungdom 2021-01-12 SOCN Del/2021:3 

SOCN/2021:5 Delegationsbeslut om 
utlämnade av handlingar 

751 - Barn, familj och ungdom 2021-01-12 SOCN Del/2021:4 

SOCN/2020:20 Förordnande samlingsakt 
2020 

002 - Delegationsordning 2020-03-25 SOCN Del/2020:8/SOCN Del/2020:7 

SOCN/2021:3 Remiss - Hållbar socialtjänst 
- en ny socialtjänstlag 

759 - Övrigt 2021-01-12 SOCN Del/2021:2 
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340

Socialförvaltningen Telefax: 0150-48 81 00

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-01-19
Vår beteckningSocialförvaltningen

Stab
Mottagare:

Socialnämnden
Vår handläggare

Madelene Sönnerfors
Handläggare telefon

0150-70 00
Handläggare e-post

Madelene.Sonnerfors@katrineholm.se

Meddelanden
Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2020-10-21 – 2021-01-19.

Kommunfullmäktige

 KF §99 Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms kommun (Hnr: SOCN2020:470)
 Inriktning för inköp i Katrineholms kommun, KF 2020-10-19, § 99 (Hnr: SOCN2020:471)
 Bilaga - Inriktning för inköp i Katrineholms kommun (Hnr: SOCN2020:472)
 Uppdaterad överenskommelse mellan partierna om begränsning av fullmäktige,

styrelse och nämnder med anledning av Coronapandamin (Hnr: SOCN2020:490)
 Kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2020 – inställt (Hnr:

SOCN2020:491)
 KF §113 Övergripande plan med budget 2021-2023 (Hnr: SOCN2020:494)
 Övergripande plan med budget 2021-2023, KF 2020-11-16 § 113 (Hnr: SOCN2020:495)
 Kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2020 – inställt (Hnr:

SOCN2020:503)
 Extra sammanträde, kommunstyrelsen den 18 januari 2021 (SOCN2020:520)

Region Sörmland

 Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
(SOCN2020:479)

Socialförvaltningen

 Samverkansprotokoll 2020-10-22 (Hnr: SOCN2020:473)
 Samverkansprotokoll MBL 2020-11-04 (Hnr: SOCN2020:504)
 Samverkansprotokoll MBL 2020-11-09 (Hnr: SOCN2020:505)
 Samverkansprotokoll 2020-11-18 (Hnr: SOCN2020:506)
 Brev till socialchefen i Vingåker om social dumpning (SOCN2020:511)
 Samverkansprotokoll 2020-12-09 (SOCN2020:524)
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Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Socialförvaltningen Datum

2021-01-19

Vår beteckning

 Intyg för fyra medarbetare på socialförvaltningen om behörighet att utföra vissa
uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Utskottet

 § 438 Dataskyddsombud för socialnämnden för december månad (SOCN2020:497)
 § 472 Dataskyddsombud för socialnämnden från januari 2021 (SOCN2020:531)

Vårdförbundet Sörmland

 Missiv, Verksamhetsplan med budget år 2020-2022 för Vårdförbundet Sörmland (Hnr:
SOCN2020:466)

 Verksamhetsplan med budget år 2021-2023, Vårdförbundet Sörmland. (Hnr:
SOCN2020:465)

 Vårdförbundet Sörmland: missiv delårsrapport januari till och med augusti 2020.
(SOCN2020:468)

 Vårdförbundet Sörmland: delårsrapport januari till och med augusti 2020. (Hnr:
SOCN2020:467)
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