
 

Kallelse 

Kommunledningsförvaltningen 2023-03-21 

Sammanträdande organ Socialnämnden 

Tid 2023-03-27 klockan 15:00 

Plats Solrosen 

 

Nr 
Ärende Beteckning 

1 Upprop  

2 Val av justerare  

3 Fastställande av dagordning  

4 TEMA: Alkoholtillsyn och ANDT  

5 Svar på revisionsrapport Orosanmälningar och 
utredningstider 

SOCN/2022:112 

6 Återrapportering av arbetet med IOP mellan 
socialnämnden och tjej- och kvinnorjouren 
Miranda 

SOCN/2022:31 

7 Månadsrapport  

8 Anmälan av delegationsbeslut  

9 Meddelanden  

 

Martin Edgélius (M) 

Ordförande 



 

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

Socialförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3) 

Datum 

2023-03-02 
Vår beteckning 

SOCN/2022:112 - 1.8.1 - 
Revision och granskning 

Socialförvaltningen 

Avdelningen barn och unga 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Johanna Säfström 
Handläggare telefon 

0150-57790 
Handläggare e-post 

Johanna.Safstrom@katrineholm.se 

Yttrande över revisionsrapport – Orosanmälningar och 
utredningstider  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och översänder 
det till kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC granskat 
socialnämndens hantering av orosanmälningar gällande barn och unga. Syftet har varit att 
bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig handläggning av 
orosanmälningar och utredningar med fokus på utredningstider. Revisorernas utlåtande, 
revisionsrapporten och anvisningar till yttrandet har överlämnats till socialnämnden för 
yttrande. 

Ärendets handlingar 
 Granskning av orosanmälningar och utredningstider 

 Revisionsrapport Orosanmälningar och utredningstider 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun genomfört en granskning av 
orosanmälningar gällande barn och unga i syfte att bedöma om socialförvaltningen 
säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med 
fokus på utredningstider. 

Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att socialnämnden ej 
säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar med 
fokus på utredningstider. 

Revisorerna gör bedömningen att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för 
hantering av inkomna orosanmälningar, att det finns en aktuell delegationsordning och ett 
flertal rutiner, processkartor m.m. som stöd i arbetet samt att berörd personal uppfyller de 
kompetenskrav som anges i socialtjänstlagen. De noterar dock att de befintliga rutinerna på 
området inte innehåller någon närmare beskrivning av hur en skyddsbedömning ska 
genomföras. 

Vidare görs bedömningen att socialnämnden inte, i tillräcklig utsträckning, säkerställer att 
beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas inom den lagstadgade tidsgränsen om 
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14 dagar. Det finns även brister vad gäller förmågan att avsluta utredningar inom 
lagstadgade tidsgränser. Under perioden 2021-04-01 till 2022-03-31 har ca 56 % av de 
genomförda utredningar haft en utredningstid som överstiger den lagstadgade tidsgränsen 
på fyra månader. Av dessa utredningar har beslut om förlängning endast fattats i ett fall, 
men beslutet är inte avgränsat i tid såsom aktuella bestämmelser anger ska ske. 

PwC gör även bedömningen att nämnden inte säkerställer en tillfredsställande rapportering 
av handläggningstider avseende barn- och ungdomsärenden. Vid granskningen noteras att 
det görs en månadsrapportering till utskottet men inte till socialnämnden.  

Utifrån granskningsresultaten rekommenderar revisorerna socialnämnden att: 

 Säkerställa att rutiner avseende skyddsbedömningar finns.  

 Säkerställa att förhandsbedömningar genomförs inom fjorton dagar efter det att 
anmälan inkommit.  

 Säkerställa att utredningar genomförs skyndsamt och inom den lagstadgade 
tidsgränsen på fyra månader. 

 Säkerställa en tillfredsställande återrapportering avseende handläggningstider som, 
utöver utredningstider, även inkluderar förhandsbedömningar. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens samlade bedömning av revisionsrapporten är att samtliga 
utvecklingsområden som har lyfts upp är kända av verksamheten. I samtliga områden 
arbetar förvaltningen redan med kvalitetshöjande åtgärder. 

Befintliga rutiner gällande förhandsbedömningar och skyddsbedömningar har setts över 
och reviderats under mars 2023. Under hösten 2022 genomfördes en workshop med 
samtliga medarbetare på myndighet barn och unga med fokus på förhandsbedömningar 
och skyddsbedömningar. En aktualiseringslista på samtliga pågående öppna 
förhandsbedömningar tas regelbundet fram, ca en gång i månaden, för att i ett tidigt skede 
identifiera de aktualiseringar som pågår längre än 14 dagar. 

Antalet inkomna aktualiseringar har de senaste 5–6 åren ökat med ca 100 % men antalet 
tjänster i mottagningen har fortsatt att vara tre heltidstjänster vilket har medfört 
svårigheter att hinna med arbetet inom lagstadgad tid. Mottagningen kommer den 1 april 
2023 att förstärkas med två socialsekreterare varav en av dem kommer att arbeta som 
förebyggande socialsekreterare.  

Under tiden för PwC:s granskning hade socialförvaltningen haft en period med många 
vakanta tjänster på utredningssidan, vilket ledde till svårigheter att hinna med utredningar 
inom den lagstadgade tiden på fyra månader. Det är fortfarande svårt att rekrytera behörig 
personal och under en period 2022 anlitades konsulter för att komma tillrätta med för 
långa utredningstider. För att stärka upp framöver har enheten anställt två sociala 
administratörer för att avlasta socialsekreterarna med administrativt arbete. Enheten barn 
och unga har också ändrat arbetssätt för att uppnå mer effektivitet. Hösten 2021 
påbörjades utbildning och implementering av förhållningssättet Signs of Safety vilket har 
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gjort det lättare att hålla fokus på vad som ska utredas. Enheten har även börjat arbeta 
utifrån ”Lean-tavlor” för att kunna följa samtliga utredningar och i tid kunna identifiera de 
som riskerar att bli för långa. Handläggarna har också ärendegenomgångar med sina 
verksamhetsledare mer ofta än de hade tidigare.  

Under februari 2023 avslutades 11 % av utredningarna efter fyra månader vilket är en 
skillnad mot 56 % vid granskningen. Snittlängden på utredningarna har också minskat 
under det senaste året. Snittlängden på en utredning var i februari 2023 ca 88 dagar 
jämfört med exempelvis januari 2022 då snittlängden var 132 dagar. Vid mätning 2023-03-
02 noterades att fem utredningar, av sammanlagt 217 stycken pågående, hade överskridit 
fyra månader. 

Vid revisorernas granskning framkom att sammanlagt 400 utredningar överskred den 
lagstadgade tiden på fyra månader och att det endast i ett fall hade beslutats om 
förlängning av utredningstid. En utredning får enligt 11 kap 2 § SoL förlängas om det finns 
särskilda skäl. I Socialstyrelsens handbok Utreda barn och unga finns tydligt beskrivet vad 
som menas med särskilda skäl. Av de 400 utredningar som överskridit fyra månader 
gjordes bedömningen att det, förutom i ett fall, ej fanns giltiga skäl att förlänga 
utredningstiden. En genomgång har gjorts med socialsekreterarna om när det finns giltiga 
skäl till att förlänga en utredning, hur beslutet ska formuleras och vad det ska innehålla. 

Från och med mars 2023 kommer uppföljning av handläggningstider avseende barn- och 
ungdomsärenden, såsom utredningstider och förhandsbedömningar m.m., återrapporteras 
till socialnämnden månadsvis. 

 

 

Johanna Säfström 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till: 

Kommunens revisorer 

Akten 
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Revisorerna 2022-12-13

Socialnämnden

Granskning av orosanmälningar och utredningstider

PwC har på uppdrag av de ftirhoendevalda revisorerna i Kanineholms kommun genomftirt en
granskning av hantering av orosanmälningar gällande barn och unga. Granskningens syfte är
attär att bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosan-
mälningar och utredningar, med fokus på utredningstider.

Utifrån genomftird granskning är vår samlade bedömning att socialniimnden ej säkerställer en
ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med fokus på utredningsti-
der.

Nedan ses bedömning for varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive re-
visionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "sammanfattande bedömningar utifrån
revisionsfrågor".

Revisionsfrågor Bedömning

Säkerställer socialnämnden en iinda-
målsenlig organisation med tydlig an-
svarsftirdelning for hantering av in-
komna orosanmälningar?

Ja. Det finns en tydlig organisat-
ion och ansvarsftirdelning ftir
hantering av inkomna orosan-
mälningar. Det finns en aktuell
delegationsordning och ett flertal
dokumenterade rutiner, process-
kartor etc. som stöd i arbetet och
berörd personal uppfuller de
kompetenskrav som anges i so-
cialtjänstlagen.

o

Säkerställer socialnämnden att
skyddsbedömning genomftirs och do-
kumenteras?

Delvis. Vi noterar att Katrine-
holms kommuns befintliga ruti-
ner på området inte innehåller
någon närmare beskrivning av
hur en skyddsbedömning ska
genomftiras. Mot bakgrund av
detta vill vi rekommendera soci-
alnåirnnden att se över detta.

@

Säkerställer socialniimnden att beslut
om att inleda eller inte inleda utred-
ning fattas inom lagstadgade tidsgrän-
ser?

Nej. Socialnilmnden s?ikerställer
inte i tillräcklig utsträckning att
beslut om att inleda eller inte
inleda uhedning fattas inom den
lagstadgade tidsgränsen om 14

dagar. Vår uppfattning är att det
inom verksamheten finns en
kännedom om de utmaningar
som finns vad gäller efterlevna-

o

I



Revisionsfrågor Bedömning

den till lagens krav på området.

Säkerställer socialnämnden att utred-
ningar genomfors inom lagstadgade
tidsgråinser?

Nej Det finns brister vad gäller
ftirmågan att slutftjra utredningar
inom lagstadgade tidsgränser.
Under perioden 2021 -04-0 1 till
2022-03 -3 I har sammanlagt
715 utredningar genomftirts. Av
dessa har 400 (ca 56%) haft en
utredningstid som överstiger den
lagstadgade tidsgränsen på ffra
månader.

o

Säkerställer socialntimnden att det
fattas beslut avseende ftirlängning av
utredningstid i de fall då denna övers-
tiger lagstadgade tidsgränser, och är
dessa beslut i enlighet med gällande
delegationsordning?

Nej. Av sammanlagt 400 utred-
ningar som överskridit den
lagstadgade tiden på fna måna-
der har beslut om ftirliingning
fattats i ett fall. Beslutet ar fattat
av enhetschef, men beslutet är
inte avgriinsat i tid såsom aktu-
ella bestämmelser anger ska ske.
Då beslutet inte iir avgr2insat i tid
har vi svårt att bedöma huruvida
beslutet ar fattat enligt gallande
delegationsordning. Detta då
arbetsutskottet 2ir delegat i de
fall som utredningstiden översti-
ger fem månader.

o

Säkerställer socialn?imnden en till-
fredsställande rapportering av hand-
läggningstider avseende barn- och
ungaiirenden?

Nej. Socialnämnden fär inte
någon regelbunden uppftiljning
av handläggningstider avseende
barn- och ungaiirenden. Arbets-
utskottet tar dock genom må-
nadsrapporteringar del av sta-
tistik avseende utredningstider,
innehållandes bland annat en
jiimftirelse med öregående må-
nad.

o

Mot bakgrund av granskningsresultaten liimnar vi fiiljande rekommendationer till socialniimn-
den:

o Att säkerställa att rutiner avseende skyddsbedömningar finns. Deffa mot bak-

grund av att regeringen i fiirarbetena till socialtjänstlagen uttalar att social-

nämnden behöver ta fram rutiner fiir att arbetet med bedömning av barns behov

av skydd ska gå smidigt.
o Att säkerställa att ftirhandsbedömningar genomftirs inom fiorton dagar efter det

att anmälan inkommit.
o Att säkerställa att utredningar genomftirs skyndsamt och inom den lagstadgade

tidsgriinsen på fura månader.

2



Att säkerställa en tillfredsställande återapportering avseende handläggningsti-
der som, utöver utredningstider, även inkluderar ftirhandsbedömningar.

Vi emotser socialnämndens yttrande på detta missiv och bilagd rapport senast den 30 mars
2023.

-bor kommun

/
Mårten Grothdrus
Ordftirande
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun
genomfört en granskning av hantering av orosanmälningar gällande barn och unga.
Granskningens syfte är att är att bedöma om socialnämnden säkerställer en
ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med fokus på

utredningstider.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden ej

säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med

fokus på utredningstider.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande

bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor Bedömning

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig organisation
med tydlig ansvarsfördelning för hantering av inkomna
orosanmälningar?

Ja I
Säkerställersocialnämnden attskyddsbedömning genomförs Delvis
och dokumenteras? ffi
Säkerställer socialnämnden att beslut om att inleda eller inte
inleda utredning fattas inom lagstadgade tidsgränser?

Nej t
Säkerställer socialnämnden att utredningar genomförs inom
lagstadgade tidsgränser?

Nej I
Säkerställer socialnämnden att det fattas beslut avseende
förlängning av utredningstid i de falldå denna överstiger
lagstadgade tidsgränser, och är dessa beslut i enlighet med
gällande delegationsordning?

Nej I
Säkerställer socialnämnden en tillfredsställande rapportering Nej
av handläggningstider avseende barn- och ungaärenden? I

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten vill vi lämna följande rekommendationer till
socialnämnden:

o Att säkerställa att rutiner avseende skyddsbedömningar finns. Detta mot bakgrund
av att regeringen iförarbetena till socialtjänstlagen uttalar att socialnämnden

*3
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a

a

behöver ta fram rutiner för att arbetet med bedömning av barns behov av skydd ska
gå smidigt.

Att säkerställa att förhandsbedömningar genomförs inom forton dagar efter det att
anmälan inkommit.

Att säkerställa att utredningar genomförs skyndsamt och inom den lagstadgade
tidsgränsen på fyra månader.

o Att säkerställa en tillfredsställande återrapportering avseende handläggningstider
som, utöver utred ni n gstider, även i nkl uderar förhandsbedöm n i n gar.

*
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Inledning
Bakgrund
I socialtjänstlagen anges att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far
illa bör anmäla det till socialnämnden. En särskild skyldighet föreligger enligt lag för
anställda på vissa myndigheter och ivissa verksamheter som berör barn och unga
(exempelvis skola, hälso- och sjukvård och tandvård) att till socialtjänsten anmäla
misstanke om att barn far illa.

I socialtjänstlagen klargörs de krav och tidsramar som finns för hantering av inkomna
orosanmälningar rörande barn och unga. När en anmälan inkommer ska socialtjänsten
genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd
(skyddsbedömning). Det finns även bestämmelser om vilka tidsramar som gäller för när
beslut om att inleda/inte inleda utredning ska vara fattat samt hur länge en utredning får
pågå.

Det ligger i nämndens ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån gällande

lagar och regler samt att det finns en god intern kontroll. Lagstiftaren har tydliggjort
vikten av skyndsamhet i utredningar som rör barn eller unga och bristande följsamhet till
detta kan vara ett mått på bristande intern kontroll och/eller att verksamheten inte
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Ett fungerande flöde i utredningsarbetet har betydelse för den enskilde medborgarens
rättssäkerhet men påverkar också arbetssituationen för berörd personal. Utredningar
som tar längre tid innebär att handläggarna tvingas ha fler utredningar öppna samtidigt
vilket vi av erfarenhet vet har betydelse för den upplevda arbetsbelastningen.

Utifrån genomförd riskanalys har revisorerna i Katrineholms kommun beslutat att
genomföra en granskning inom ovan rubricerat område.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig
handläggning av orosanmälningar och utredningar, med fokus på utredningstider.

Revisionsfrågor:

o Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig organisation med tydlig
ansvarsfördelning för hantering av inkomna orosanmälningar?

o Säkerställer socialnämnden att skyddsbedömning genomförs och dokumenteras?
o Säkerställer socialnämnden att beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas

inom lagstadgade tidsgränser?
o Säkerställer socialnämnden att utredningar genomförs inom lagstadgade

tidsgränser?
o Säkerställer socialnämnden att det fattas beslut avseende förlängning av

utredningstid i de fall då denna överstiger lagstadgade tidsgränser, och är dessa
beslut i enlighet med gällande delegationsordning?

}
putc b



a Säkerställer socialnämnden en tillfredsställande rapportering av handläggningstider
avseende barn- och ungaärenden?

o

a

*e

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Granskningen genomförs huvudsakligen utifrån följande
revisionskriterier:

o Socialtjänstlagen
o 3 kap.3 g

o 3 kap.3a g

o llkaplochlagg
o 1'l kap. 2 g

o 14 kap.1 g

o 6 kap. 6 $ kommunallagen
o 4kap.2SSOSFS2011:9

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att omfatta organisation och ansvarsfördelning för hantering
av inkomna orosanmälningar och handläggningstider rörande barn och unga, samt
nämndens uppföljning av dessa. Granskningen omfattar inte rättssäkerheten i andra
avseenden. Granskningsobjekt är socialnämnden.

Metod
o Genomgång av styrande och stödjande dokument

Genomgång av socialnämndens protokoll

Genomgång av verksamhetsstatistik avseende handläggningstider för
förhandsbedömningar och utredningar samt beslut om förlängning av utredningstid.

Aktgranskning avseende tio skyddsbedömningar, med avseende på om dessa följer
de gällande bestämmelser avseende innehåll.

I ntervjuer med följande funktioner:
o Enhetschefförbarnenheten
o Enhetschef för placeringsenheten

o Treverksamhetsledare
o Fyra socialsekreterare

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

o
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Granskningsresultat
Organisation och ansvarsfördelning
Revisionsfråga 1: Säkerställer socialnämnden ändamåtsenlig organisation med tydtig
a n sva rsfö rde I n i ng fö r h a nte i ng av i n ko m n a o ro sa n m ä I n i n g a r?

I 3 kap 3 $ socialtjänstlagen anges att det för utförande av uppgifter inom socialtjänsten
ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. I 3 a g regleras vidare att
nämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller
annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av sådana
uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar:

1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller
3. uppföljning av beslutade insatser.

Nämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför de arbetsuppgifter
som avses ovan har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.

Enligt 3 kap. 3 $ socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet
och verksamheternas kvalitet ska fortlöpande utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SosFS 2011:9) framgår att kvalitet innebär att
verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar,
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Den som
bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet (4 kap. 2 S SOSFS 2011:9). Med stöd
av ledningssystemet ska socialnämnden planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten. Det ingår i arbetet att identifiera, beskriva och fastställa de
aktiviteter och rutiner i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

| 3 kap. 3 a $ första stycket SoL framhålls att det ska finns rutiner för att förebygga,
upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet
rörande barn och ungdom.

lakftagelser

Organisation

I Katrineholms kommun hanteras inkomna orosanmälningar i huvudsak av två enheter
inom socialförvaltningen; barnenheten och placeringsenheten. På barnenheten finns
mottagning samt barn- och ungdomsutredare. Vid granskningstillfället arbetar tre
handläggare med mottagning av inkomna orosanmälningar, elva som barnutredare och
fem som ungdomsutredare. Inom placeringsenheten arbetar åtta handläggare med
ärenden som rör placerade barn.

I socialnämndens Nämndens plan med budget 2021 framgår att socialförvaltningen
beslutade att genomföra en organisationsförändring från och med år 2021. I dokumentet
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framgår att organisationsförändringen bland annat innebar att förvaltningen minskade
antalet chefer men förstärkte med ytterligare verksamhetsledare. Barnenheten delades
även till de två nuvarande enheterna för att bättre kunna möta barns och ungdomars
olika behov.

Enligt enheternas verksamhetsplaner för 2022 ansvarar mottagningen för att bland
annat handlägga alla nya ärenden gällande barn och unga. Handläggarna i

mottagningen genomför skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och beslutar om
huruvida utredning ska inledas eller inte. Barn- och ungdomsutredare arbetar med
utredning och uppföljning av insatser till barn, ungdomar och/eller deras föräldrar. Barn-
och ungdomsutredare hanterar även de orosanmälningar som inkommer i redan
pågående ärenden.

Barnutredarna arbetar med barn upp till 12 är och ungdomsutredare med barn frän 12

till 18 år. På placeringsenheten arbetar bland annat placeringshandläggare som främst
arbetar med att utreda och följa upp barn och ungdomar som är placerade ifamiljehem
eller på ett HVB-heml. Vid intervjuer beskrivs placeringshandläggare även handlägga
inkomna anmälningar i redan pågående placeringar där barnet eller den unge redan har
en ansvarig handläggare.

Enheterna leds av varsin enhetschef och ett antal så kallade verksamhetsledare.
Verksamhetsledare är den nära arbetsledande funktionen för socialsekreterare i det
vardagliga arbetet. Utöver chefer, verksamhetsledare och handläggare finns inom
verksamheten också socialadministratör som arbetar med att stötta socialsekreterare
med administrativt arbete som exempelvis att ta emot och fördela inkomna
orosanmälningar till ansvarig socialsekreterare. lntervjuade beskriver att den
länsgemensamma socialjouren i Eskilstuna hanterar de anmälningar som inkommer
utanför kontorstid2.

Vid intervjuer beskrivs att de flesta medarbetare har den formella kompetens som
socialtjänstlagen kräver. De medarbetare som saknar den utbildning som återges i

socialtjänstlagen beskrivs, i enlighet med delegationsordningen, inte ha samma
behörighet som övriga handläggare att fatta beslut i individärenden. Vid intervjuer
uppges även socialsekreterare sakna delegerad beslutanderätt under sitt första
anställningsår, vilket även framgår i dokumentet delegationsordningen för
socialnämnden i Katrineholms kommun (reviderad 2022-04-26 S 20).

lntervjuade framhåller att det under de senaste åren funnits påtagliga svårigheter med
att rekrytera behörig och erfaren personal. Aven om enheterna i dagsläget är i princip

fulltaliga beskrivs en stor del av arbetsgruppen som relativt nya inom barn- och

ungdomshandläggning. Av både intervjuer och i inkommen dokumentation framgår att
förvaltningens arbetsbelastning varit mycket hög under är 2020 och 2021. I

socialnämndens årsredovisning för 2021framgår bland annat att antalet inkomna

1 Hem för vård eller boende
2 Länsjour Södermanland för kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Oxelösund,

__ _ Strängnäs och Vingåker
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anmälningar under de senaste två åren ökat med 44 o/o. Svårigheterna med att rekrytera
och behålla personal i kombination med en ökad arbetsbelastning beskrivs ha inneburit
att det funnits ett behov av att ta in konsulter för att klara uppdraget. Konsulternas
uppdrag avslutades under är 2022.

Rutiner

Vi har inom ramen för granskningen erhållit ett antal rutindokument inom området barn
och unga. Riktlinjer, Bam och ungdomsärenden är det övergripande dokumentet som
beskriver socialforvaltningens myndighetsutövande arbete avseende målgruppen barn
och unga upp till 21 år. Riktlinjen antogs av socialnämnden 2019-04-24 $ 60 och syftet
med dokumentet är att det ska ska vara en vägledning i det löpande arbetet. I

dokumentet framgår att en anmälan om oro för barn och unga kan inkomma via telefon,
brev, e-post eller besök. Enligt riktlinjen ska en anmälan om oro omedelbart följas av en
bedömning av huruvida barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Vidare
framgår att ett beslut att inleda eller inte inleda utredning, om det inte finns synnerliga
skä|, ska fattas inom 14 dagar från det att anmälan har inkommit. Rutinen tydliggör även
de professioner som i sitt yrke omfattas av anmälningsskyldighet till socialnämnden.
Riktlinjer innehåller ingen ytterligare detaljerad information av hur förvaltningen ska
handlägga inkomna orosanmälningar.

I dokumentet Riktlinje4 Enheten bistånd barn, unga och vuxna (BIJV),

Moftagningsgruppen (reviderad 2017-03-07) framgår att en inkommen anmälan
hanteras av en socialsekreterare som ska göra en förhandsbedömning. I de fall det
inkommer en anmälan avseende ett barn som redan är aktuellt inom förvaltningen eller
har ett syskon som har ett pågående ärende, ska anmälan fördelas vidare till redan
ansvarig handläggare som är ansvarig att genomföra skyddsbedömning.

Utöver de dokument som redogjorts för har vi inom ramen för granskningen delgetts
dokumentet Sfeg-för-steg vid omedelbaft omhändeftagande enligt 6 S tyu 3 samt
förvaltningens rutiner avseende familjehemsplacering, jourhemsplacering, vid
tillsättande av kontaktfamilj och kontaWperson samt rutin avseende uppdrag till
öppenvårdför barn och unga. Utifrån att dokumenten innehåller information om andra
delar av handläggningsprocessen än hantering av inkomna orosanmälningar, redogörs
det i denna granskning inte närmare för dessa.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning
för hantering av inkomna orosanmälningar?

Ja.

Vår bedömning är att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för hantering
av inkomna orosanmälningar. Det finns en aktuell delegationsordning och ett flertal
dokumenterade rutiner, processkartor etc. som stöd i arbetet. Berörd personal uppfyller
de kompetenskrav som anges i socialtjänstlagen.

pl#c

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
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Skyddsbedömning
Revisionsfråga 2: Säkerställer socialnämnden att skyddsbedömning genomförs och
dokumenteras?

Socialstyrelsen uttrycker i sin handbok Utreda bam och unga aft barnets/den unges
behov av skydd eller stöd kan behöva övervägas vid flera tillfällen under pågående

utredning. I socialtjänstlagens 11 kap. 1 a $ regleras dock att nämnden, vid inkommen
anmälan, genast ska göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av
omedelbart skydd. Detta brukar kallas för skyddsbedömning. Skyddsbedömningen ska
dokumenteras.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) framgår att den
dokumenterade skyddsbedömningen ska innehålla följande uppgifter:

o vilken bedömning som har gjorts av barnets eller den unges behov av omedelbart

skydd,
o vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för

nämndens bedömning,
o när bedömningen har gjorts, och

o namn och befattning eller titel på den som har gjort bedömningen.

Regeringen uttalar i förarbetena till socialtjänstlagen att det tydligt ska framgå hur
socialtjänsten kommit fram till vilket behov av skydd ett barn har och att socialnämnden
därför behöver ta fram rutiner så att detta kan gå smidigt.

lakttagelser

1 Riktlinjef Bam och ungdomsärendenframgår att socialförvaltningen har en skyldighet
att dokumentera all myndighetsutövning i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. I

dokumentet framgår även att förvaltningen implementerat BBICa som ett stöd för en

strukturerad handläggning och som ett stöd med dokumentationen. Enligt dokumentet
ska dokumentationsstödet underlätta handläggningen och är framtaget utifrån aktuell
lagstiftning och föreskrifter för att öka rättssäkerheten i handläggningen.

Som beskrivits iföregående kapitel framgår i befintlig riktlinje att en anmälan som
inkommit omedelbart ska följas av en skyddsbedömning. Riktlinjerna innehåller inte
någon ytterligare information avseende hur en skyddsbedömning ska handläggas och

dokumenteras.

Vid intervjuer ges uttryck för en god följsamhet till de lagstadgade krav som finns och
det som framgår av mynd i ghetsföreskrifter avseende skyddsbedöm n i nga r.

lmplementeringen av BBIC iförvaltningens verksamhetssystem beskrivs ha förenklat
arbetet med att följa kraven. Att genomföra skyddsbedömningar itid beskrivs ha varit ett

a Barns behov i centrum, en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av

-.,st"d 

i g hetsutövn i ngen som är anpassad efter socialtjänstens regelverk'
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prioriterat område även när verksamheten tidigare upplevt utmaningar utifrån hög

arbetsbelastning. Mottagningen beskrivs utgöras av en erfaren arbetsgrupp som även är
de inom verksamheten som gör flest skyddsbedömningar och därmed har en större
vana av just detta moment än övriga kollegor. Utifrån det uppfattar intervjuade att
mottagningens skyddsbedömningar i regel är av en högre kvalitet än de som görs på

andra enheter. De skyddsbedömningar som gjorts av socialjouren beskrivs överlag vara
välgrundade och i enlighet med gällande bestämmelser.

Aktgranskning

I den aktgranskning som genomförts avseende dokumentation av skyddsbedömningar
framgår i samtliga fall vilken bedömning av barnets behov av omedelbart skydd som
gjorts. I samtliga skyddsbedömningar har det inte bedömts föreligga skälför ett
omedelbart behov av skydd. Urvalet utgjordes av de tio senaste anmälningarna som
in komm it ti ll förvaltn in gen in nan 2022-08-0 1 .

I samtliga skyddsbedömningar framgår datum för när anmälan om oro inkom till
förvaltningen och när skyddsbedömningen är genomförd. Skyddsbedömningen har i

samtliga granskade fall genomförts samma dag som anmälan inkommit. Vi noterar vissa
variationer i tydlighet kring vilka faktiska omständigheter som ligger till grund för den
bedömning som gjorts.

I samtliga granskade skyddsbedömningar framgår titel på den som gjort bedömningen.
I det material som vi tagit del av framgår dock inga uppgifter om namn på den person

som gjort bedömningen. I samband med förvaltningens faktakontroll av rapporten
framkommer att berörda handläggares namn tagits bort som en del i avidentifieringen av
materialet innan det delgavs oss inom ramen för granskningen.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden att skyddsbedömning genomförs och dokumenteras?

Delvis.

I den aktgranskning som vi genomfört framgår att skyddsbedömning i huvudsak
genomförs och dokumenteras i enlighet med aktuella bestämmelser. Vi noterar dock
några awikelser, som exempelvis vissa variationer vad gäller hur tydligt faktiska
omständigheter som ligger till grund för bedömningen framgår. I sammanhanget vill vi
poängtera att vår aktgranskning är avgränsad till totalt tio ärenden, vilket innebär att vi
inte kan uttala oss om den totala populationen. Aktgranskningen ger dock en bild av hur
det ser ut ijust de tio granskade ärendena och befintliga krav och bestämmelser gäller
samtliga ärenden.

Regeringen uttalar iförarbetena till socialtjänstlagen att socialnämnden behöver ta fram
rutiner rörande skyddsbedömningar. Vi noterar att Katrineholms kommuns befintliga
rutiner på området inte innehåller någon närmare beskrivning av hur en
skyddsbedömning ska genomföras. Mot bakgrund av detta villvi rekommendera
socialnämnden att se över detta.
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Beslut om att inleda/inte inleda utredning
Revisionsfräga 3; Säkerställer socialnämnden att beslut om att inleda eller inte inleda
u tre d n i ng fatta s i n o m I ag stadg ade tid sg rä n se r?

I 11 kap. 1 a $ socialtjänstlagen anges att beslut om att inleda eller inte inleda utredning
ska, om det inte finns synnerliga skä|, fattas inom 14 dagar efter det att anmälan
inkommit. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning
om det barn som anmälan avser. Processen från inkommen orosanmälan fram till beslut
om att inleda/inte inleda utredning kallas förhandsbedömning

lakttagelser

I nämndens delegationsordning regleras vem/vilken funktion som har rätt att fatta vilken
typ av beslut. Då det för det enskilda barnet anses vara en större risk när en utredning
inte inleds, har nämnden i sin delegationsordning gett socialsekreterare rätt att fatta
beslut om att inleda utredning när det gäller barn och unga, medan verksamhetsledare
har rätt att fatta beslut om att inte inleda utredning (eller att avsluta en utredning som
redan är inledd).

Av socialnämndens verksamhetsstatistik avseende handläggningen av inkomna
anmälningar om barn som far illa framgår att det under perioden 2021-08-01 till
2022-07-3l inkommit totalt 2298 anmälningar. Anmälningar har inkommit från bland
annat myndigheter, skola, förskola, BUP, BVC samt privatpersoner. Anmälningarna har
mottagits och behandlats av otika enheter inom socialförvaltningen. En övervägande
majoritet av anmälningarna har förhandsbedömts av antingen mottagningsenheten för
barn och unga eller av placeringsenheten. Av verksamhetsstatistiken är det inte möjligt
att utläsa hur många unika personer anmälningarna avsåg. I 678 fall (ca 30 %) fattades
beslut om att inleda utredning och i 826 fall (ca 36 %o) fattades beslut om att inte inleda
utredning. I 788 fall (ca 34 %) tillfördes inkommen anmälan en redan pågående

utredning. I sex av fallen framgår inte vilket beslut som fattats.

Av verksamhetsstatistiken framgår vidare att totalt 1568 beslut om att inleda eller inte

inleda utredning fattats inom 14 dagar från det att anmälan inkom och att 730 beslut
fattats efter 14 dagar. Resultatet innebär att i 68,1 % av de inkomna orosanmälningarna
har beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattats inom den lagstadgade tiden om
14 dagar. Vi noterar att i fem av de sex fall där det inte framgår vilket beslut som fattats
har den lagstadgade tiden överskridits som minst med 38 dagar och som mest med 347
dagar.

Nedanstående cirkeldiagram illustrerar besluten under perioden.
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Beslut om att inleda/inte inleda utredning fattade inom respektive utom {4 dagar,202148,
01t4il202247.31
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Utom 14

31,y%

lnom 14

$8,1 1;

Vid intervjuer ges uttryck för att ansvarsfördelningen ifrågan om vem som har att
genomföra en förhandsbedömning är tydlig. Arbetsbelastningen under de senaste åren
beskrivs dock ha inneburit att många förhandsbedömningar inte blivit gjorda inom den
Iagstadgade tidsgränsen pä 14 dagar. Den stora ökningen av inkomna anmälningar,
underbemanning, allvarlighetsgraden i vissa anmälningar samt att förvaltningen
prioriterat att genomföra skyddsbedömningar i tid beskrivs vara bidragande orsaker till
detta. Arbetsbelastningen beskrivs bland annat stundtals ha inneburit att det inte funnits
utrymme att boka in ett besök med familjen som anmälan avser förrän efter att 14 dagar
passerat. lntervjuade framhåller att anledningen till varför en förhandsbedömning blir
sen framgår idokumentationen av densamma.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden att beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas
i nom I agsta dgade tidsg rä n se r?

Nej.

Vår bedömning är att socialnämnden inte i tillräcklig utsträckning säkerställer att beslut
om att inleda eller inte inleda utredning fattas inom den lagstadgade tidsgränsen om 14
dagar. Vår uppfattning är att det inom verksamheten finns en kännedom om de
utmaningar som finns vad gäller efterlevnaden till lagens krav på området.

Utredningstider
Revisionsfråga 4: Säkerställer socialnämnden att utredningar genomförs inom

I ag stadgade tidsgrä n se r?

Enligt 11 kap. 2 $ socialtjänstlagen ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara
slutförd senast inom ffra månader. I 1'1 kap. 2 $ socialtjänstlagen anges dock att om
särskilda skäl finns får nämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid (se mer om
detta i nästkommande kapitel). Att en utredning pågår mer än fura månader innebär
således inte per automatik att kommunen bryter mot lagen, men i de fall som skäl att
förlänga utredningstiden föreligger ska beslut om detta fattas. Brister i den egna
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organisationen som exempelvis en otillräcklig personalstyrka utgör inte tillräckliga skäl

för att förlänga utredningstiden.

Genom att kontrollera att utredningstiden enbart i undantagsfall överskrider 4 månader
så kan vi med hög rimlighet verifiera nämndens säkerställande av att utredningar
genomförs inom lagstadgade tidsgränser.

Frågan om beslut om förlängd utredningstid hanteras i nästkommande kapitel.

lakttagelser

I riktlinjen för barn- och ungdomsärenden framgår att en utredning inte ska vara mer
omfattande än vad som är nödvändigt, genomföras skyndsamt, ha ett helhetsperspektiv,
och vara slutförd inom fura månader (120 dagar). I dokumentet framgår att
socialnämnden, om det finns särskilda skä|, kan besluta om att förlänga utredningstiden.
Eventuella beslut om förlängning ska vara tidsbegränsade och får inte gälla tills vidare
(se mer om förlängning av utredningstid i nästkommande kapitel).

Vid intervjuer ges uttryck för att det funnits svårigheter att slutföra utredningar i tid under
de senaste åren och att detta var en av anledningarna till varför förvaltningen beslutade
om att förstärka bemanningen med konsulter. Det beskrivs finnas flera anledningar till
varför en utredning inte är möjlig att slutföra inom lagstadgad tidsgräns. Ett exempel
som lyfts är verksamhetens tidigare svårigheter, tillföljd av hög arbetsbelastning, att
fördela ut inledda utredningar till socialsekreterare. Detta resulterade i att en stor del av
tiden på ffra månader redan hade passerat när själva utredningsarbetet kunde
påbörjas. lntervjuade framhåller att utredningarna i dagsläget kan slutföras itid i allt
högre utsträckning. Den statistik som vi inom ramen för granskningen tagit del av visar
dock på att det finns fortsatta utmaningar vad gäller efterlevnaden till lagens krav på att
slutföra utredningar inom fyra månader.

Av verksamhetsstatistik som vi delgetts framgår att socialnämnden under perioden

2021-04-01 fl|2022-03-31 genomfört sammanlagt 715 utredningar avseende barn och

unga upp till21 är. Utredningarna har inletts dels utifrån inkomna orosanmälningar men

också utifrån egna ansökningar om stöd och hjälp från socialtjänsten.

Av verksamhetsstatistiken framgår att 400 av utredningarna har haft en utredningstid
som överstiger 120 dagar. Det innebär att närmare 56 % av utredningarna har pågått

under längre tid än vad lagen anger att utredningen ska vara slutförd inom.

Av den verksamhetsdata som Katrineholms kommun tagit fram framgår att ca 47 o/o av

utredningarna avslutades för sent under kalenderåret2020 och ca 55 oÄ av
utredningarna avslutades för sent under kalenderåre|2021. Den genomsnittliga

utredningstiden har ökat från 114,9 dagar (2020) till 118,9 dagar (2021). För perioden
januaritill september 2022 är den genomsnittliga utredningstiden 120,3 dagar.

Nedanstående tabell illustrerar antalet utredningar som avslutas inom samt efter
lagstadgad tid för perioden januaritillseptember 2022.

15



Antal avsluiade utredningar 2022

I Efter 120 dagar i. lnom 120 dagar

lOOo/o

75o/o

507o

25o/o

0o/o

-"'"."r"T C "aoe .os" .'"tte .'"t'e
.6u\ ,66\

".""* "o.""t

_h
put{c

Vid intervjuer framgår att förvaltningen månadsvis rapporterar antalet utredningar som
överskridit den lagstadgade tiden till nämndens arbetsutskott. I månadsrapporteringen
för perioden 2022-07-01 till2022-07-30 framgår att förvaltningen vid tillfället hade 213
pågående utredningar och att 22 av dessa hade pågått i mer än 120 dagar. I

månadsrapporteringen presenteras även antalet utredningar som överstigit 100 dagars
handläggningstid men som ännu inte har överstigit 120. Anledningen till detta beskrivs
vara för att kunna planera och prioritera i dessa utredningar för att det ska finnas så bra
förutsättningar som möjligt för att dessa ska kunna avslutas i tid. I

månadsrapporteringen framgår även en jämförelse med motsvarande statistik för
föregående månad.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden att utredningar genomförs inom lagstadgade tidsgränser?

Nej.

Vår bedömning är att det finns brister vad gäller förmågan att slutföra utredningar inom
lagstadgade tidsgränser. Under perioden 2022-04-01 ltll2022-03-31 har sammanlagt
715 utredningar genomförts. Av dessa har 400 (ca 56 %) haft en utredningstid som
överstiger den lagstadgade tidsgränsen på fyra månader.

I granskningen framhålls en hög arbetsbelastning som en bidragande orsak till att det
funnits utmaningar med att hålla sig inom de tidsgränser som lagstiftningen anger. Detta
har inneburit att ärenden i vissa fall inte kunnat fördelas till socialsekreterare för fortsatt
utredning förrän en betydande del av de fyra månader som lagen reglerar att
utredningen ska vara slutförd inom redan har passerat. Vår bedömning är att
socialnämnden, genom att hyra in konsulterför att stötta upp i arbetet med bland annat
genomförande av utredningar, vidtagit vissa åtgärder för att komma tillrätta med
utredningstiderna.
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Mot bakgrund av att statistiken för är 2022 fortsatt visar på utmaningar vad gäller
slutförande av utredningar inom lagstadgade tidsgränser ser vi det som väsentligt att
nämnden fortsätter att arbeta för att komma tillrätta med dessa.

Beslut om förlängning av utredningstid
Revisionsfråga 5; Säkerställer socialnämnden att det faffas besluf avseende födängning
av utredningsfid i de fall då denna överstiger lagstadgade tidsgränse4 och är dessa
beslut i enlighet med gällande delegationsordning?

Så som framgår iföregående revisionsfråga har nämnden att slutföra en utredning
gällande barn och unga inom ffra månader. I 11 kap.2 $ socialtjänstlagen anges dock
att om särskilda skäl finns får nämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. I

Socialstyrelsens handbok Utreda bam och unga framgår att beslutet om förlängning ska
vara avgränsat itid och att det ejfår gälla tills vidare. Vidare framgår av förarbetena att
en förlängning kan bli aktuelltillexempelom en barnpsykiatrisk utredning eller
polisutredning i ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom den föreskrivna
tiden och om dessa handlingar är viktiga for socialnämndens beslut. Organisatoriska
skä!, arbetsanhopning eller bristande resurser för hantering av anmälningar, är enligt
förarbetena inte skäl tillförlängd tid.

lakttagelser

I socialnämndens delegationsordning framgår att ett beslut enligt 11 kap.2 g SoL
avseende förlängning av utredningstid får fattas av enhetschef. Enligt
delegationsordningen ska beslut om förlängning av utredningstid månadsvis rapporteras
till utskottet. Beslut om förlängning efter fem månaders utredningstid ska fattas av
arbetsutskottet.

Vid intervjuer beskrivs det vara ovanligt att det fattas ett formellt beslut om att förlänga
utredningstiden i de fall den överskrider den lagstadgade tidsgränsen. Den huvudsakliga
anledningen till varför förlängningsbelsut inte fattats beskrivs vara att organisatoriska
förutsättningar varit den huvudsakliga anledningen till varför utredningstider överskrids.

I föregående revisionsfråga redovisades att 400 utredningar inom barn och unga som
överskred den lagstadgade utredningstiden under perioden 2021-04-01 fl|2022-03-31
Av verksamhetshetsstatistiken som vitagit del av framgår att det totalt under perioden

fattats eff beslut om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 g socialtjänstlagen.
Beslutsfattare var då enhetschef och beslutet var ej avgränsat i tid.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden att det fattas beslut avseende födängning av utredningstid i
de fall då denna överstiger lagstadgade tidsgränser, och är dess a beslut i enlighet med
gäl la n de delegation so rd n i n g?

Nej.

Bedömningens baseras på att det av sammanlagt 400 utredningar som överskridit den
lagstadgade tiden på ffra månader enbart fattats beslut om förlängning i eff fall. Beslutet
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är fattat av enhetschef, men beslutet är inte avgränsat i tid såsom aktuella
bestämmelser anger ska ske. Då beslutet inte är avgränsat itid har vi svårt att bedöma
huruvida beslutet är fattat enligt gällande delegationsordning. Detta då arbetsutskottet är
delegat i de fall som utredningstiden överstiger fem månader.

Rapportering till nämnden
Rev i s i o n sf råga 6; Säkers tä I I e r soc i a I n ä m n d e n e n ti I lf re d s st ä I I a n d e ra p p o ft e ri n g av
handläggningstider avseende bam- och ungaärenden?

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår att den som bedriver socialtjänst ska utöva
egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkerställa
verksamhetens kvalitet. Nämnden har även ienlighet med 6 kap. 6 $ kommunallagen ett
ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser
och att den interna kontrollen är tillräcklig.

lakttagelser

I socialnämndens årsredovisning för 2021 betonas att insatser inom socialtjänsten ska
vara av god kvalitet, att utförande av socialtjänstens insatser ska genomföras av
personal med relevant utbildning och erfarenhet samt att kvalitet i verksamheten
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I socialnämndens
årsredovisning framgår vidare att det till nämnden under 2021 inkom 2519
orosanmälningar på barn och unga, vilket är en ökning med 18 % jämfört med 2020 och
en ökning med 44 % jämfört med 2019. I årsredovisningen beskrivs att utredning inletts i

30 Yo av de inkomna orosanmälningarna. Vidare framgår svårigheter med att rekrytera
erfaren personal och att förvaltningen därmed varit tvungen att ta in konsulter, vars
uppdrag i dagsläget är avslutade.

Vid intervjuer beskrivs en bidragande orsak till det ökade inflödet av anmälningar bero
på bland annat en högre anmälningsbenägenhet från i synnerhet skolan. För att möta
det ökade inflödet av anmälningar beskrivs förvaltningen ha utökat antalet tjänster, trots
att det varit svårt att rekrytera personal. Det framkommer även att det pågår ett arbete
med att tillsätta två tjänster som ska jobba halvtid på mottagningen och halvtid inom
skolan för att förstärka samverkan med kommunens skolor.

Vid genomgång av socialnämndens protokollför perioden januari 2021 till och med

augusti 2O22framgår att nämnden tagit del av följande information med bäring på

området barn och unga:

o 202'l-01-26 S - Förvaltningschefen informerar nämnden om omorganisationen
o 2021-03-23 S 20 - Avdelningschef informerar om att förvaltningens personal som

arbetar med barn och unga ska utbildas i Signs of Safetys. Förvaltningschef
informerar om Yrkesresano.

5 En modell som används för aft utreda och bedöma risk och skydd
6 Sveriges Kommuner och Regioners koncept för introduktion och kompetensutveckling i

socialtiänsten

_,e
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. 2021-09-28 S 63 - Nämnden godkänner delårsrapporlför 2021. I protokollet framgår
att inflödet av anmälningar gällande barn varit högre jämfört med samma period

föregående år och att flera har resulterat i placeringar. Vidare framgår att
förvaltningen bland annat utökat med en barnutredare för att möta den ökade
arbetsbelastningen.

o 2021-10-26 S 79 - Förvaltningschef informerar om rekryteringsläget av handläggare
gällande barn och unga.

o 2021-12-14 S 88 - Förvaltningschef informerar om den Lex SarahT- anmälan som
gjorts utifrån att det funnits ärenden som inte fördelats till handläggare på

förualtningen. Nämnden har även fått information om vilka åtgärder som
förvaltningen vidtagit.

o 20222-02-22 S 7 - Socialnämnden godkänner årsredovisningför 2021
o 2022-04-26 S 23 - Avdelningschef informerar om lVOs:s granskning av ofördelade

ärenden. Av protokollet framgår att IVO är nöjda med förvaltningens åtgärder och

avslutat granskningen.

2022-02-22 $ 10 godkänner socialnämnden upprättad internkontrollplan för 2022. a

socialnämndens rnfernkontrollplan för 2022 framgår att ett kontrollmoment avser
utredningstider gällande barn och unga. I dokumentet framgår att det ska göras tuå

uppföljningar per år i syfte att lagstadgade utredningstider efterlevs. I protokoll från
nämndens sammanträde2022-10-25 S 93 framgår att redovisning av genomförd

internkontroll för år 2022 ska ske vid socialnämndens sammanträde i februari 2023.

Vi har inom ramen för granskningen inte funnit spårbarhet till att nämnden (eller
arbetsutskottet) följer u pp statisti k avseende ha ndläg gn i ngstid gällande

skyddsbedömningar och/eller förhandsbedömningar.

Bedömning

Säkersfei//er socialnämnden en tillfredsställande rappartering av handläggningstider
avseende bam- och ungaärenden?

Nej.

Bedömningen baseras på att socialnämnden inte får någon regelbunden uppföljning av
handläggningstider avseende barn- och ungaärenden. Vi noterar dock att
arbetsutskottet genom månadsrapporteringar tar del av statistik avseende
utredningstider, innehållandes bland annat en jämförelse med föregående månad.

Då vi inom ramen för granskningen noterat brister avseende efterlevnaden till
lagstiftningens krav kopplat till utredningstider ser vi positivt på att socialnämnden
beslutat att inom ramen för sitt internkontrollarbete följa upp detta. Vid tidpunkten för
granskningen har redovisning av utfall dock ännu ej skett.

lngen särskild uppföljning av handläggningstider kopplat till skyddsbedömningar och
förhandsbedömningar sker, varken till utskott eller nämnd.

7 Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera
missförhållanden.

_ 8 lnspektionen för vård och omsorg
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Aven om rapporteringen till socialnämnden avseende just handläggningstider under året
varit begränsad, ser vi positivt på att nämnden vid flertalet tillfällen tagit del av annan
information som berör barn- och ungaområdet, som exempelvis inflöde av ärenden samt
kompetensufu eckli ngsarbetet utifrån Yrkesresan.
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Samlad bedömning

a

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun
genomfört en granskning av hantering av orosanmälningar gällande barn och unga.
Granskningens syfte är att är att bedöma om socialnämnden säkerställer en

ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med fokus på

utredningstider.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden ej
säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med
fokus på utredningstider.

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten vill vi lämna följande rekommendationer till
socialnämnden:

o Att säkerställa att rutiner avseende skyddsbedömningar finns. Detta mot bakgrund
av att regeringen i förarbetena till socialtjänstlagen uttalar att socialnämnden
behöver ta fram rutiner för att arbetet med bedömning av barns behov av skydd ska
gå smidigt.

Att säkerställa att förhandsbedömningar genomförs inom florton dagar efter det att
anmälan inkommit.

Att säkerställa att utredningar genomförs skyndsamt och inom den lagstadgade
tidsgränsen på fyra månader.

Att säkerställa en tillfredsställande återrapportering avseende handläggningstider
som, utöver utredningstider, även inkluderar förhandsbedömningar.

o
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Sam ma nfatta nde bedöm n i n ga r utifrån revis ionsfråg or

Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer
socialnämnden en
ändamålsenlig
organisation med
tydlig
ansvarsfördelning för
hantering av inkomna
orosanmälningar?

2. Säkerställer
socialnämnden att
skyddsbedömning
genomförs och
dokumenteras?

3. Säkerställer
socialnämnden att
beslut om att inleda
eller inte inleda
utredning fattas inom
lagstadgade
tidsgränser?

Ja
Det finns en tydlig organisation och
ansvarsfördelning för hantering av
inkomna orosanmälningar. Det finns
en aktuell delegationsordning och ett
fl ertal dokumenterade rutiner,
processkartor etc. som stöd i arbetet.
Berörd personal uppfyller de
kompetenskrav som anges i

socialtjänstlagen.

Delvis
I den aktgranskning som vi
genomfört framgår att
skyddsbedömning i huvudsak
genomförs och dokumenteras i

enlighet med aktuella bestämmelser.
Vi noterar dock några awikelser,
som exempelvis vissa variationer vad
gäller hur tydligt faktiska
omständigheter som ligger till grund
för bedömningen framgår.

Vi noterar att Katrineholms kommuns
befintliga rutiner på området inte
innehåller någon närmare
beskrivning av hur en
skyddsbedömning ska genomföras.
Mot bakgrund av detta villvi
rekommendera socialnämnden att se
över detta.

Nej
Socialnämnden säkerställer inte i

tillräcklig utsträckning att beslut om
att inleda eller inte inleda utredning
fattas inom den lagstadgade
tidsgränsen om 14 dagar. Vår
uppfattning är att det inom
verksamheten finns en kännedom
om de utmaningar som finns vad
gäller efterlevnaden till lagens krav
på området.

I

@

I

*e
pffic 22



4. Säkerställer
socialnämnden att
utredningar
genomförs inom
lagstadgade
tidsgränser?

5. Säkerställer
socialnämnden att det
fattas beslut
avseende förlängning
av utredningstid ide
falldå denna
överstiger
lagstadgade
tidsgränser, och är
dessa beslut i

enlighet med gällande
delegationsordning?

Nej
Det finns brister vad gäller förmågan
att slutföra utredningar inom
lagstadgade tidsgränser. Under
perioden 2021 -04-0 1 till 2022-03-31
har sammanlagt 715 utredningar
genomförts. Av dessa har 400 (ca 56
o/o) haft en utredningstid som
överstiger den lagstadgade
tidsgränsen på fyra månader.

I granskningen framhålls en hög
arbetsbelastning som en bidragande
orsak till att det funnits utmaningar
med att hålla sig inom de tidsgränser
som lagstiftningen anger. Detta har
inneburit att ärenden i vissa fall inte
kunnat fördelas till socialsekreterare
för fortsatt utredning förrän en
betydande del av de fyra månader
som lagen reglerar att utredningen
ska vara slutförd inom redan har
passerat. Socialnämnden har, genom
att hyra in konsulter för att stötta upp
i arbetet med bland annat
genomförande av utredningar,
vidtagit vissa åtgärder för att komma
tillrätta med utredningstiderna.

Mot bakgrund av att statistiken för år
2022forlsatt visar på utmaningar vad
gäller slutförande av utredningar
inom lagstadgade tidsgränser ser vi
det som väsentligt att nämnden
fortsätter att arbeta för att komma
tillrätta med dessa.

Nej
Av sammanlagt 400 utredningar som
överskridit den lagstadgade tiden på

ffra månader har beslut om
förlängning fattats i eff fall. Beslutet
är fattat av enhetschel men beslutet
är inte avgränsat itid såsom aktuella
bestämmelser anger ska ske. Då
beslutet inte är avgränsat i tid har vi
svårt att bedöma huruvida beslutet är
fattat enligt gällande
delegationsordning. Detta då
arbetsutskottet är delegat i de fall
som utredningstiden överstiger fem
månader.

I
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6. Säkerställer socialnämnden
en tillfredsställande
rapportering av
handläggningstider avseende
barn- och ungaärenden?

Nej
Socialnämnden får inte någon
regelbunden uppföljning av
handläggningstider avseende barn-
och ungaärenden. Arbetsutskottet tar
dock genom månadsrapporteringar
del av statistik avseende
utredningstider, innehållandes bland
annat en jämförelse med föregående
månad.

Då vi inom ramen för granskningen
noterat brister avseende
efterlevnaden till lagstiftningens krav
kopplat till utredningstider ser vi
positivt på att socialnämnden
beslutat att inom ramen för sitt
intern kontrollarbete följa upp detta.
Vid tidpunkten för granskningen har
redovisning av utfall dock ännu ej
skett.

lngen särskild uppföljning av
handläggningstider kopplat till
skyddsbedömningar och
forhandsbedömningar sker, varken till
utskott eller nämnd.

Aven om rapporteringen till
socialnämnden avseende just
handläggningstider under året varit
begränsad, ser vi positivt på att
nämnden vid flertalet tillfällen tagit
delav annan information som berör
barn- och ungaområdet, som
exempelvis inflöde av ärenden samt
kompetensutveckli ngsa rbetet utifrån
Yrkesresan.

I
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2022-12-13

Rebecka Hansson Erika Brolin

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från den 2022-05-171. PwG ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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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 

2023-03-21 
Vår beteckning 

SOCN/2022:31 - 1.6.3 - 
Samverka externt 

Socialförvaltningen 
  

Mottagare: 

Socialnämnden 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Återrapportering av arbetet med IOP mellan 
socialnämnden och tjej- och kvinnorjouren Miranda 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
24 maj 2022 beslutade socialnämnden att ingå en överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap tillsammans med tjej- och kvinnojouren Miranda. Målet med att ingå 
överenskommelsen var att i samverkan skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot 
mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor, våld i nära relation och vuxnas våld mot 
barn i Katrineholms kommun. 

Samarbetet fortgår och det har tagits fram en verksamhetsberättelse för 2022 och en 
verksamhetsplan för 2023. 

Ärendets handlingar 
 Verksamhetsberättelse 2022 IOP socialnämnden och kvinno- och tjejjouren Miranda 

 Verksamhetsplan 2023 IOP socialnämnden och tjej- och kvinnojouren Miranda 

 Socialnämndens beslut 2022-05-24 § 32 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 
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Verksamhetsberättelse Sida 1 (3) 

Datum 

2022-12-22 
 Socialförvaltningen 

  
  

   
 

Verksamhetsberättelse gällande ”Överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan 
Socialnämnden Katrineholms kommun och kvinno- och 
tjejjouren Miranda”, för verksamhetsåret 2022 

Bakgrund 
Gemensam samhällsutmaning 
Våldet i samhället och i Katrineholms kommun har under de senaste åren ökat mot såväl 
barn som mot vuxna. En väg för att motverka denna utveckling är att ingå partnerskap med 
Kvinno- och Tjejjouren Miranda.  

Partnerskapet syftar till att gemensamt arbeta för att förebygga våld i nära relation, ge 
våldsutsatta stöd och på så sätt verka för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld. Målet 
på lång sikt är att våldet i samhället ska minska. 

Mål och syfte med överenskommelsen 
Socialnämnden och Kvinno- och tjejjouren Mirandas mål med att ingå i en 
överenskommelse är att i samverkan skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot 
mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor, våld i nära relation och vuxnas våld mot 
barn i Katrineholms kommun. Partnerskapet  syftar även till, att med gemensamma krafter, 
utveckla arbetsmetoder och tillsammans utveckla arbetet utifrån målgruppens behov. 
Genom att sammanlänka våra kunskaper respektive uppdrag så ökar möjlighet att uppnå 
den gemensamma samhällsutmaningen med en kommun fri från våld. 

Partnerskapets innehåll 
Socialförvaltningen, Katrineholms kommun arbetar tillsammans med Kvinno- och tjejjouren 
Miranda för att tillgodose våldsutsattas behov av stöd och skydd och när det är möjligt så 
samordnar vi våra insatser. Kvinnojouren och tjejjouren är en del av det lokala 
förebyggande arbetet mot våld. Tillsammans arrangeras föreläsningar om mäns våld mot 
kvinnor. Genom partnerskapet erbjuds tjänsten Storasyster som använder sig av 
volontärer. 

Värdegrund 
Partnerskapet bygger på jämbördighet mellan parterna, ömsesidig respekt, tillit och dialog 
och tillsammans görs planer årligen vad arbetet mot våld ska inriktas mot. 



20 Verksamhetsberättelse 
Sida 2 (3) 

Socialförvaltningen 
Datum 

2022-12-22 
 

 

Parternas bidrag till överenskommelsens målarbete 
 Goda och hållbara relationer mellan kommunen och idéburen sektor 

Under verksamhetsåret har regelbunden uppbyggd samverkan mellan 
Relationsvåldsteamet och Kvinno- och Tjejjouren Miranda skett. Vid dessa möten 
diskuterar vi omvärldsbevakning, utmaningar för målgruppen och kreativa 
samarbeten för att stötta och stärka målgruppen.  

Representant från RVT och Miranda sitter även i arbetsgruppen för ”En kommun fri 
från våld”, vilket bland annat utmynnat i en ansökan om projektmedel från 
Jämställdhetsmyndigheten gällande visst våldspreventivt arbete. Arbetsgruppen har 
även planerat och genomfört en inspirationsdag för rektorer och ledning (BIF), som 
ett första led i processen att jobba våldsförebyggande med skolan i Katrineholms 
kommun. Vi har även påbörjat utveckling av korta utbildningsfilmer om barns 
upplevelser och utsatthet för våld i nära relation, riktad till yrkesverksamma som 
möter målgruppen.  

 Stöd genom volontärer, Kvinno- och Tjejjouren Miranda  
Kvinno- och Tjejjouren har under verksamhetsåret erbjudit kostnadsfritt och 
anonymt samtalsstöd genom volontärer i chatt. Denna stödform har erbjudits såväl 
tjejer som kvinnor, och har öppet totalt fyra tillfällen i veckan. 

Föreningen har även kommit i gång med Storasysterskapet, och har i skrivande 
stund två systerskap i gång. Vi ser behov av att i framtiden utveckla samarbete med 
exempelvis Ungdomsteam eller Elevhälsan för att sprida kännedomen om 
stödformen till unga tjejer och på så vis rekrytera ”Lillasystrar” till projektet.  

 Förebyggande arbete med våldsprevention, och sprida kunskap om våld i nära 
relation 
En del av detta arbete inbegrips i ”En kommun fri från våld”, som syftar till att 
motverka våld samt sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation. 
Däri inbegrips kunskapshöjande insatser i syfte att upptäcka och förhindra våld.  

Under våren 2022 genomförde Kvinno- och Tjejjouren Miranda, i samverkan med 
övriga tjej- och ungdomsjourer i Sörmland, en undersökning som utmynnade i 
rapporten ”Våldsutsatthet bland unga i Sörmland”. I denna undersökning bjöds 
elever i åk 9 samt åk 3 på gymnasiet in för att svara på frågor om våldsutsatthet. 
Rapporten innehåller mycket värdefull information om ungdomar utsatthet för våld 
på lokal nivå, och är således ett värdefullt underlag för arbetet med ”En kommun fri 
från våld”.  

Vidare har RVT och Miranda genomfört flertalet utbildningsinsatser för 
yrkesverksamma inom förvaltningen under året. Detta handlar dels om en 
utbildningsdag i riskbedömningsinstrumenten SARA:SV och PATRIARK V3 för 
vuxenhandläggare, samt en föreläsning om Barns upplevelser av våld för 
yrkesverksamma inom Barn och Unga, Familjerätt och Placeringsenheten. Utöver 
detta har vi genomfört en digital föreläsning om Våld i ungas partnerrelationer som 
en del av kommunens uppmärksammande av 8 mars.  

Kvinno- och Tjejjouren Miranda har även genomfört föreläsningar och workshops 
på skolor i kommunen, i våldspreventivt syfte. Exempelvis genomfördes workshops 
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om samtycke, sex och relationer för elever på Lindengymnasiet, samt workshop om 
normer för elever åk 5 och 6 på Sandbäcksskolan.    

 Utåtriktad verksamhet genom event och evenemang 
Två viktiga datum för frågan om mäns våld mot kvinnor under året är 8 mars 
(internationella kvinnodagen), och 25 november (internationella dagen för 
avskaffandet av våld mot kvinnor. Kring dessa datum har RVT och Miranda 
samverkat för att skapa aktiviteter för såväl allmänhet som yrkesverksamma: 

o Den 8 mars erbjöds en kunskapshöjande föreläsning om Våld i ungas 
partnerrelation, samt att vi skrev en insändare om ämnet. Kvinno- och 
Tjejjouren Miranda arrangerade även ett fackeltåg, med ett sjuttiotal 
deltagare.  

o Den 25 november uppmärksammades Mirandas 40 årsjubileum med ”En 
kväll för Miranda” med fackeltåg, inspirerande talare samt gratiskonsert 
med Maxida Märak (kvällen finansierades till del med medlen från 
Drömprojektet, Hälsoåret 2022). Syftet med kvällen var att visa att 
Katrineholm är en kommun som står upp mot våld, samt att inspirera till 
aktion genom att sprida kännedom och kunskap om många redan befintliga 
och välfungerande initiativ.  

 

Katrineholm den 22 december 2022 

För Socialnämnden i Katrineholms kommun 

 

____________________________________ 

Evelina Söderlund, tf. Enhetschef Vuxenstödsenheten  

 

För Kvinno- och tjejjouren Miranda 

 

____________________________________ 

Emelie Trolin, Verksamhetschef Kvinno- och tjejjouren Miranda



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 
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Verksamhetsplan gällande ”Överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan 
Socialnämnden Katrineholms kommun och kvinno- och 
tjejjouren Miranda”, för verksamhetsåret 2023 

Bakgrund 
Gemensam samhällsutmaning 
Våldet i samhället och i Katrineholms kommun har under de senaste åren ökat mot såväl 
barn som mot vuxna. En väg för att motverka denna utveckling är att ingå partnerskap med 
Kvinno- och Tjejjouren Miranda.  

Partnerskapet syftar till att gemensamt arbeta för att förebygga våld i nära relation, ge 
våldsutsatta stöd och på så sätt verka för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld. Målet 
på lång sikt är att våldet i samhället ska minska. 

Mål och syfte med överenskommelsen 
Socialnämnden och Kvinno- och tjejjouren Mirandas mål med att ingå i en 
överenskommelse är att i samverkan skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot 
mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor, våld i nära relation och vuxnas våld mot 
barn i Katrineholms kommun. Partnerskapet syftar även till, att med gemensamma krafter, 
utveckla arbetsmetoder och tillsammans utveckla arbetet utifrån målgruppens behov. 
Genom att sammanlänka våra kunskaper respektive uppdrag så ökar möjlighet att uppnå 
den gemensamma samhällsutmaningen med en kommun fri från våld. 

Partnerskapets innehåll 
Socialförvaltningen, Katrineholms kommun arbetar tillsammans med Kvinno- och tjejjouren 
Miranda för att tillgodose våldsutsattas behov av stöd och skydd och när det är möjligt så 
samordnar vi våra insatser. Kvinnojouren och tjejjouren är en del av det lokala 
förebyggande arbetet mot våld. Tillsammans arrangeras föreläsningar om mäns våld mot 
kvinnor. Genom partnerskapet erbjuds tjänsten Storasyster som använder sig av 
volontärer. 

Värdegrund 
Partnerskapet bygger på jämbördighet mellan parterna, ömsesidig respekt, tillit och dialog 
och tillsammans görs planer årligen vad arbetet mot våld ska inriktas mot. 
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Parternas bidrag till överenskommelsens målarbete, 2023 
 Goda och hållbara relationer mellan kommunen och idéburen sektor 

Vi har för ambition att fortsätta med de operativa samverkansmötena mellan 
Relationsvåldsteamet och Kvinno- och Tjejjouren Miranda, för att utveckla och 
förbättra samarbetet.  

Vi ser ett behov av att strukturera upp samverkansmöten även mellan 
Ungdomsteamet och Kvinno- och Tjejjouren Miranda, för att diskutera stödformer 
och utvecklingsarbete gällande våld i ungas partnerrelationer.  

Som en del av samarbetet genom IOP:t, kommer Miranda fortsätta ingå i 
arbetsgruppen ”En kommun fri från våld”. Arbetsgruppens funktion är att 
processleda det våldspreventiva arbetet på strategisk nivå, med primärt fokus på 
samarbete med Bildningsförvaltningen under 2023. 

 Stöd genom volontärer, Kvinno- och Tjejjouren Miranda  
Miranda kommer fortsätta erbjuda samtalsstöd via chatt, vilket är ett lågtröskelstöd 
för såväl kvinnor som tjejer då stödformen är helt anonym. Chatten har i 
skrivandestund öppet fyra tillfällen i veckan, på kvällar och helger.  

Storasysterskapet ska utvärderas av Miranda, för att se om de ger den effekt och 
det värde vi planerat för. Eventuellt behöver samverkan med Elevhälsan, 
Ungdomsmottagningen och Ungdomsteamet stärkas, i syfte att rekrytera fler 
”lillasystrar”. Detta kan dock ske först när Miranda har volontärer (”storasystrar”) 
tillgängliga för uppdraget. 

 Förebyggande arbete med våldsprevention, och sprida kunskap om våld i nära 
relation 
Konkreta aktiviteter planeras i dialog mellan Relationsvåldsteamet och Miranda, 
efter önskemål och behov inom förvaltningen och kommunen.  

 Utåtriktad verksamhet genom event och evenemang 
Även kommande verksamhetsår är 8 mars och 25 november (”En vecka fri från 
våld”) viktiga datum att försöka arrangera event under. Detta måste dock ske i 
relation till, och respekt för, verksamheternas belastning under perioderna.  

 

Katrineholm den 22 december 2022 

För Socialnämnden i Katrineholms kommun 

 

____________________________________ 

Evelina Söderlund, tf. Enhetschef Vuxenstödsenheten  

 

För Kvinno- och tjejjouren Miranda 
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____________________________________ 

Emelie Trolin, Verksamhetschef Kvinno- och tjejjouren Miranda



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-05-24 1 (2) 

   

 

§ 32    SOCN/2022:31   

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) mellan Socialnämnden Katrineholms kommun 
och Kvinno- och tjejjouren Miranda  

Socialnämndens beslut 

Kvinno- och tjejjouren Miranda och socialnämnden i Katrineholms kommun ingår en 
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap mellan Socialnämnden Katrineholms kommun och kvinno- och tjejjouren 
Miranda. Målet med att ingå i en överenskommelse är att i samverkan skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot mäns och pojkars våld mot kvinnor och 
flickor, våld i nära relation och vuxnas våld mot barn i Katrineholms kommun. 
Partnerskapet  syftar även till, att med gemensamma krafter, utveckla arbetsmetoder 
och tillsammans utveckla arbetet utifrån målgruppens behov. Genom att sammanlänka 
våra kunskaper respektive uppdrag så ökar möjlighet att uppnå den gemensamma 
samhällsutmaningen med ett samhälle fritt från våld. 

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan tecknas när det finns en gemensamt 
definierad målbild som kräver samverkan, arbetet ska syfta till att uppnå ett gemensamt 
allmännyttigt mål. En förutsättning för att IOP ska vara möjligt är att 
verksamhetsområdet ligger inom den offentliga organisationens kompetens och 
ansvarsområde. Partnerskapet måste vara utformat på ett sätt som skiljer sig från när 
den offentliga parten köper en vara eller en tjänst, annars blir partnerskapet 
upphandlingspliktigt. 

Förslaget är att överenskommelsen ska gälla för åren 2023-2026 och ska följas upp två 
gånger om året. Vid slutet av varje år ska en verksamhetsberättelse upprättas som ska 
rapporteras till socialnämnden. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-05-19 

 Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan 
Socialnämnden Katrineholms kommun och kvinno- och tjejjouren 
Miranda 

 

 

 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-05-24 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Elsie Egestål (SD), 
Marianne Körling Ström (L), Anders Gölevik (C), Thomas Selig (V) och Stefan Blomqvist (S) 
samt förvaltningschef Lena Ludvigsson. 

 

Beslutet skickas till: 

Kvinno- och Tjejjouren Miranda  

Akten 

 



Socialnämnden 

 
 
Månadsrapport 
Feb 2023 
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Verksamhetsredovisning 
Verksamhetsrapport 

Under februari inkom 250 stycken anmälningar gällande barn och unga vilket är en ökning med 

cirka 90 stycken jämfört med samma period förra året. En stor del av anmälningar handlar om 

barnets eller ungdomens eget beteende, såsom kriminalitet, samt föräldrars missbruk. Tiden från 

att anmälan inkommit till att beslut tagits om att inleda eller inte inleda utredning var i snitt 8 dagar 

under februari. 75 % av anmälningarna avslutades inom 14 dagar. 

I februari avslutades 95 stycken utredningar gällande barn och unga och av dessa avslutades 11 % 

efter 120 dagar. Den genomsnittliga tiden för utredningar under februari var 91 dagar, vilket är en 

minskning jämfört med samma period förra året då den genomsnittliga utredningstiden var 124 

dagar. 

Antalet placerade barn och unga fortsätter att vara högt och en plan för att minska antalet samt 

placeringslängden har tagits fram, se avsnittet om driftredovisning. 
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Ekonomisk redovisning 
Driftredovisning 

Driftsredovisning (tkr) 

 

Månadens 

avvikelse mot 

budget 

Ack avvikelse mot 

budget 

Prognos avvikelse 

mot budget, helår 

Socialnämnden 12 7 0 

Ledning -258 -1 426 -1 600 

Stab 10 -53 400 

Avdelningschef Vuxen 223 -254 0 

Ekonomiskt bistånd -570 -757 0 

Vuxenstöd -731 -9 600 

Klivet och Kollektivet -24 -10 0 

Avdelningschef Barn och unga 1 7 0 

Barn, unga och mottagning -158 -222 -400 

Familjerätt och placering -860 -5 642 -20 000 

Förebyggande och resurs -121 -44 0 

Summa -2 477 -8 403 -21 000 

Sammanfattning 

Socialnämnden har haft stora ekonomiska underskott de senaste åren, och prognostiseras få ett 

underskott även under 2023. I nuläget prognostiseras ett underskott på 21 000 tkr i förhållande till 

budget. Precis som tidigare år är ligger den största delen av underskottet i externa placeringar. Ett 

arbete med åtgärder som ska minska underskottet pågår. Då det i nuläget är svårt att bedöma hur 

stora kostnadsminskningar som kan bli resultatet av de planerade åtgärderna vad gäller externa 

placeringar, är dessa inte medräknade i prognosen. 

Nämnd 

Nämnden har ingen avvikelse mot budget. 

Ledning 

Under budgetprocessen fanns det svårigheter gällande att planera in åtgärder för att komma 

tillrätta med de historiska underskott som förvaltningen har haft. Det återstår fortfarande cirka 

1 100 tkr som det inte finns någon planerad åtgärd för. Utöver detta har förändringar skett vad 

gäller ledningsresurserna, bland annat en planerad anställning av en stabschef, vilket ökar 

personalkostnaderna med omkring 500 tkr. Totalt prognostiseras därför Ledning få ett underskott 

mot budget på 1 600 tkr. 

Stab 

På grund av vakanser på tjänsterna controller, utredare och verksamhetsutvecklare prognostiseras 

staben få ett överskott i förhållande till budget på 400 tkr. 

Avdelningschef Vuxen 

Avdelningschef Vuxen prognostiseras inte få någon avvikelse mot budget. 

Ekonomiskt bistånd 

Kostnaderna för försörjningsstöd har varit högre än budget under januari och februari, men då 

dessa kostnaderna brukar variera mellan månaderna är det ännu för tidigt att dra slutsatser om hur 

stora kostnaderna för hela året blir. I diagrammet nedan visas kostnaderna för försörjningsstöd för 
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januari och februari tillsammans med kostnaderna för de två föregående åren. Den räta linjen visar 

årets budget. Trenden de senaste åren har varit att kostnaderna har varit högre under första 

halvåret för att därefter sjunka. 

 

Vuxenstöd 

Enheten vuxenstöd prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 600 tkr, på grund av att 

personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. 

Klivet och Kollektivet 

Stödboendet Klivet och HVB-hemmet Kollektivet har ingen avvikelse mot budget. 

Barn, unga och mottagning 

På grund av föräldraledigheter och vakanser beräknas Barn, unga och mottagning få ett överskott i 

förhållande till budget på personalkostnader. För att klara verksamheten har konsulter behövt 

anlitas. Konsulterna har dock en högre kostnad än ordinarie personal och enheten prognostiseras 

därför få ett underskott på 400 tkr jämfört med budget. 

Familjerätt och placering 

Enheten prognostiserar ett underskott på 20 000 tkr. Den största avvikelsen jämfört med budget är 

som tidigare nämnts externa placeringar, där ett underskott på 17 500 tkr prognostiseras för året. 

Förhoppningsvis kan kostnadsminskande åtgärder göra att underskottet blir mindre än så, även om 

det inte är troligt att kostnaderna kommer att kunna minskas i så stor grad att de håller sig inom 

budget. I diagrammet på nästa sida visas placeringskostnaderna per månad för januari och februari 

samt de två senaste åren. Den räta linjen visar årets budget. Kostnaderna hittills i år har varit högre 

både än budget för 2023 och utfallet för motsvarande period under 2021 och 2022. 
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Enheten beräknas få ett överskott på 2 400 tkr på personalkostnader på grund av vakanser. Precis 

som på Barn, unga och mottagning måste dock konsulter tas in för att verksamheten ska kunna 

genomföras, vilket medför en högre kostnad än om ordinarie personal hade kunnat anställas. 

Kostnaderna för konsulter beräknas bli 1 200 tkr högre än överskottet på personalkostnader. Även 

för familjehemsplaceringarna beräknas enheten få ett underskott, på 2 800 tkr. 

Förebyggande och resurs 

Förebyggande och resurs har ingen avvikelse mot budget. 

Planerade åtgärder 

Följande åtgärder planeras för att minska antalet placeringar samt längden på dessa: 

• Avdelningschef, enhetschef och verksamhetsledare ska tillsammans gå igenom alla externa 

placeringar på individnivå för att se om det finns några som kan ersättas med andra 

insatser, och i så fall genast börja planera för avslut av placeringen och uppstart av 

ersättningsinsats. 

• Genomföra genomlysning av all öppenvårdsverksamhet för att se om de insatser som 

erbjuds matchar de behov som klienterna har i nuläget. Därefter planera för och genomföra 

de förändringar som krävs för att behoven ska tillgodoses - antingen internt eller externt 

genom köp av verksamhet från externa utförare. 

• Framöver endast använda oss av externa placeringar i de fall alla andra insatser är 

otillräckliga. 

En annan åtgärd för att minska kostnaderna är att göra en genomgång av alla hyreskontrakt som 

förvaltningen har. I nuläget ingår flera lägenheter i så kallade blockhyror, det vill säga tre eller fler 

bostadslägenheter som hyrs ut till en hyresgäst som i sin tur ska hyra ut lägenheterna i andra hand. 

Detta medför ofta högre hyreskostnader samt gör att förvaltningen har svårt att säga upp 

lägenheter som står tomma. Om genomgången skulle visa att blockhyror är ofördelaktigt kommer 

avtalen att förhandlas om. 

Förvaltningen kommer även att göra fler ansökningar än tidigare till Migrationsverket för att få 

ersättning för exempelvis placeringskostnader som avser ensamkommande barn och unga samt 

kostnader för försörjningsstöd som rör nyanlända vuxna. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning (tkr) 

Huvudprojekt Ack. utfall Budget helår 

Kvar av årets 

budget 

Prognos avvikelse 

mot budget helår 

400003 Arbetsmiljöinv 0 -300 300 0 

400004 

Kvalitetsledningssystem 0 -250 250 0 

Totalt 0 -550 500 0 
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Personalredovisning 
Kompetensförsörjning 

Socialförvaltningen har fortsatt svårt att rekrytera behörig personal till alla tjänster. Under januari 

och februari har det funnits många vakanser och tre enheter har behövt använda sig av konsulter 

för att kunna hålla nödvändig verksamhet igång. Konsulterna har varit på enheterna Ekonomiskt 

bistånd, Familjerätt och placering samt Barn, unga och mottagning. De konsulter som var på 

Ekonomiskt bistånd avslutades i mitten respektive slutet av februari, men övriga konsulter beräknas 

behöva vara kvar en längre period. 

 



 

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

Socialförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-20 
Vår beteckning 

  -   Socialförvaltningen 
  

Mottagare: 

Socialnämnden 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under februari månad 
2023 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt delegationsbeslut 
serveringstillstånd och SOCN Del/2023 § 1. 

Ärendets handlingar 
 Delegationsbeslut serveringstillstånd 

 Sammanställning delegationsbeslut 

 Statistik försörjningsstöd februari 2023 

 Beslutsstatistik – orsaker till försörjningsstöd februari 2023 

 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård februari 2023 



 
SAMMANSTÄLLNING DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

 

Datum  

Socialförvaltningen 2023-02-20  
Vår handläggare   

Linda Fager, alkoholhandläggare   

 

Delegationsbeslut serveringstillstånd 
Beslutsnummer Beslutsdatum Ärendebeteckning Ärenderubrik Beslutsbeskrivning 
006-2022-00067 2023-02-20 Ändring i 

stadigvarande 
serveringstillstånd 

Ansökan om 
utökad 
serveringsyta  

Amsso Nin-Mari har 
ansökt om att få 
utvidga 
serveringsytan på 
uteserveringen med 
16 sittplatser. 

     
     
     



Beslut 2023-03-20 13:12 Utskrivet: 2023-03-20 13:12 
Utskrivet av: Matilda Johansson 
 

 
 
Beslut 2023-03-20 13:12 
Beslutsnummer Beslutsdatum Tidsbegränsat Beteckning Beskrivning Typ Delegat 
SOCN Del/2023 § 
1 

2023-02-23  SOCN/2023:22 Revidering av 
socialnämndens 
delegationsordning 

1.3.1 - 
Styrande 
dokument 

 



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

Totalt antal hushåll försörjningsstöd 563 572

Antal barn som ingår i försörjningsstöd 474 469

Varav 18-24år 87 91

Varav antal med utbet. under månaden 399 399

Män 214 207

Kvinnor 185 192

Varav 18-24år 57 57

Män 30 30

Kvinnor 27 27

Avslutade ärenden 22 30

Varav 18-24år 5 4

Aktualiseringar 106 71

Startade utredningar 40 30

Varav 18-24år 10 7

Utbetalt försörjningsstöd under månaden 3 761 435 3 862 757 7 624 192

Genomsnitt per hushåll 9 427 9 681 #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Samtliga ärendetyper 668 579
(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)

Statistik försörjningsstöd 2023



2023                                                      Sidan 1 

Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd 

Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Arbetar deltid ofriv otillräcklig inkomst 13 16           
Varav 18-24 år 0 0           
Arbetar deltid ofriv väntar inkomst 1 0           
Varav 18-24 år 1 0           
Arbetar heltid otillräcklig inkomst 1 13           
Varav 18-24 år 0 2           
Arbetar heltid väntar inkomst 5 2           
Varav 18-24 år 0 1           
Arbetslös ingen ersättning/stöd 180 185           
Varav 18-24 år 0 0           
Arbetslös otillräcklig rsättning/stöd 156 162           
Varav 18-24 år 0 0           
Arbetslös väntar på ersättning/stöd 9 0           
Varav 18-24 år 0 0           
Arbetshinder, sociala skäl 127 139           
Varav 18-24 år 23 23           
Arbetshinder, sociala skäl, 
beroendeproblematik 

29 39           

Varav 18-24 år 6 3           
Arbetshinder, sociala skäl, insats kan ej 
erb. 

27 14           

Varav 18-24 år 0 1           
Arbetshinder, sociala skäl, våld i nära 
relation 

6 3           

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

0 0           

Varav 18-24 år 0 0           
Föräldraledig otillr föräldrap 11 9           



            Sidan 2  
Varav 18-24 år 0 3           
Föräldraledig väntar föräldrap 0 0           
Varav 18-24 år 0 0           
Ingen etableringsers. (prest. Förmåga 
<25%) 

0 3           

Varav 18-24 år 0 0           
Otillräcklig etableringsersättning 2 8           
Varav 18-24 år 0 0           
Otillräcklig 
öpension/äldreförsöjningsstöd 

38 35           

Saknar barnomsorg 0 0           
Varav 18-24 år 0 0           
SFI 33 18           
Varav 18-24 år 0 0           
Sjuk- eller aktivers otillräcklig ers 7 17           
Varav 18-24 år 0 0           

Sjuk- eller aktivers väntar ers 5 8           
Varav 18-24 år 0 0           
Sjukskriven läkarintyg, ingen 
sjukpenning 

80 88           

Varav 18-24 år 5 13           
Sjukskriven läkarintyg otillr sjukpenning 15 12           
Varav 18-24 år 1 1           
Sjukskriven läkarintyg väntar 
sjukpenning 

2 0           

Varav 18-24 år 0 0           
Studerar grundskolenivå 4 2           
Varav 18-24 år 0 0           
Studerar gymnasienivå 2 0           
Varav 18-24 år 0 0           
Utan försörjningshinder 1 0           
Varav 18-24 år 0 0           
Väntar på etableringsersättning 16 10           



Varav 18-24 år 0 0           
            Sidan 3  
Väntar på 
pension/äldreförsörjningsstöd 

1 0           

Varav 18-24 år 0 0           
             
Totalt antal beslut 771 783           
Varav 18-24 år 36 49           
             
Antal unika ärenden 372 369           
varav kvinnor 177 175           
varav män 195 193           
Antal unika ärendepersoner 535 554           
varav kvinnor 137 139           
varav män 98 101           

 

Beslut tagna 1-31/1 



Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Aktualiseringar
Barn 197 250
Vuxna 54 49

Förlängning av utredning
Barn 3 0

Nystartade utredningar
Barn 65 44
Vuxna 18 18

Pågående utredningar
Barn 285 258
Vuxna 57 70

Avslutade utredningar
Barn 66 93
Vuxna 8 20

Familjehemsplacerade <21 år SoL 
Flickor 14 13
Pojkar 20 20

Vårdnadsöverflyttade
Flickor 7 8
Pojkar 9 9

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2023



Familjehemsplacerade < 21 år LVU
Flickor 15 19
Pojkar 11 13

Tillfälliga placeringar
Flickor 4 3
Pojkar 1 0

Barn HVB /SoL < 21 år
Flickor 0 1
Pojkar 9 9

Barn SIS < 21 år
Flickor 0 1
Pojkar 0 1

Barn HVB /LVU < 21 år
Flickor 0 2
Pojkar 0 3

Barn, Klivet SoL< 21 år
Stödboendet, 10 pl 8 8
HVB-Kollektivet, 6 pl 5 6

Barn, Klivet LVU <21 år
Kollektivet 0 0

Barn, Klivet JOUR <21 år
Kollektivet 0 0



Pågående insatser - Kontaktfamiljer/Komplementfamiljer/Kontaktpersoner
Flickor 14 14
Pojkar 24 24

Vuxna HVB/SOL
Kvinnor 7 6
Män 8 14

Vuxna LVM/SIS
Kvinnor 0 0
Män 1 1

Vuxna LVM Nystartade 0 2

Vuxna LVM Avslutade 0 0

Vuxna, familjehemsplacering
Kvinnor 0
Män 2

Familjerätten
Aktualiseringar 30 23

29 25
samarbetssamtal Tingsrätten

Pågående samarbetssamtal x x
exklusive Tingsrätten

Nystartade utredningar 11 3

Avslutade utredningar 7 11

Pågående utredningar inklusive



Skrivna avtal, vårdnad, 0 1
boende och umgänge

Dödsboanmälningar x x



 

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

Socialförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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Datum 

2023-03-21 
Vår beteckning 

  -   Socialförvaltningen 
  

Mottagare: 

Socialnämnden 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Meddelanden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2023-02-15 - 2023-03-20 

Kommunfullmäktige 

Allmänt nämndreglemente, KF 2023-02-27 § 32 (SOCN2023:181) 

SKR 

SKRs rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst– återkoppling för 2022 och 
information inför fakturering 2023 (SOCN2023:176). Inklusive bilagor (SOCN2023:177-180)
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