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I kommunplanen har nämnderna ett uppdrag att utveckla medarbetarengagemanget i alla våra
verksamheter. Vi skall även utveckla arbetsmetoder som ökar våra brukares möjligheter till
delaktighet och inflytande. Det gör att vi på olika sätt vill skapa arbetssätt som gör både och. Dock ser
vi ett behov av att hålla ihop verksamheterna för att på detta sätt kunna planera var och när
personalresurserna behövs, särskilt när det gäller heltid som norm men även för att få ekonomisk
bärkraft för våra verksamheter.
Det gör att svaret på din fråga är nej vi är inte beredda att pröva intraprenader inom äldreomsorgen
men vi kommer aktivt arbeta med att hitta arbetssätt som skapar medarbetarengagemang

Ulrica Truedsson
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Motion Till Katrineholms kommunfullmäktige.
Nollvision mot vräkning av barnfamiljer
Barn som lever i familjer som riskerar vräkning lever i en väldigt utsatt situation. Enligt
barnombudsmannens rapport från 2018 så är hela familjen ofta i kris. Den rädsla många har
för vad som ska ske efter vräkningen är också befogad. I rapporten berättar man om hur
barn, efter vräkningen, kan hamna på tillfälliga boenden, som till exempel vandrarhem där
det även kan bo personer med missbruksproblem. Och det här skapar en stor otrygghet för
de här barnen.
Katrineholms kommun saknar idag en nollvision mot vräkning av barnfamiljer. Man arbetar
inte heller för att uppnå den nollvision som infördes av regeringen 2008. Det verkar
dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av barnfamiljer som riskerar
vräkning.
Kommunerna har ett ansvar att förhindra och att i god tid söka upp barnfamiljer som ligger i
riskzonen för att hotas av vräkning. Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Kronofogden
menar att kommunerna ska arbeta med bland annat fasta rutiner, uppföljningar och
förebyggande arbete med ekonomisk rådgivning för att förhindra att barnfamiljer vräks.
Genom att jobba förebyggande och agera tidigt kan vi minskat antalet vräkningar.
Kronofogdemyndigheten har också tagit fram ett metodstöd som visar hur man kan arbeta
vräkningsförebyggande. Metodstödet har tagits fram i samarbete mellan Kronofogden och
länsstyrelserna i Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Anledningen till
samarbetet är att alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att ge kommunerna stöd och
råd i planeringen med att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas
av vräkning.
Rent konkret visar materialet hur man genom lokal samverkan och återkommande möten
mellan hyresvärd och socialtjänst kan arbeta mer vräkningsförebyggande. I den föreslagna
modellen sker till exempel möten med hyresvärd och socialtjänst en gång i månaden.
På liknande sätt rekommenderar Socialstyrelsen i sitt Stöd för socialtjänsten i arbetet med
att förebygga avhysningar:
I flera kommuner i landet samverkar socialtjänsten med lokala hyresvärdar i syfte
att nå hyresgäster redan innan hot om uppsägning kommer in till socialtjänsten.
Ett sådant arbete förutsätter en regelbunden kommunikation mellan de olika
aktörerna. Det kan handla om att socialtjänsten genom hyresvärden får
information om hyresgäster som riskerar avhysning för at på så vis kunna agera
och arbeta uppsökande innan hyresvärden gör en ansökan om avhysning.

Erfarenheter visar att det är värdefullt för socialtjänsten att etablera ett
organiserat samarbete md lokala hyresvärdar. Det underlättar dialog, gör det
lättare att ta kontakt i ett tidigt skede och kan tydliggöra förväntningar på
varandra.1

I en nollvision kan man bland annat infoga följande delar. Dokumenterade rutiner, en
handlingsplan, att utse en särskild person eller funktion som hyresvärden alltid kan kontakta
samt metodstöd enligt kronofogdens och/eller Socialstyrelsens modell
Vi yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer enligt motionens
intentioner.
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