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1 Inledning
1.1 Riktlinjernas syfte
Syftet med dessa riktlinjer är att skapa tydlighet och samsyn i arbetet som rör
socialförvaltningens myndighetsutövning gällande barn och unga. Riktlinjerna ska säkerställa
rättssäkerhet och likabehandling och fungera som en vägledning i det praktiska arbetet.

1.2 Målgrupp
Målgruppen för dessa riktlinjer är barn och unga mellan 0 – 18 år samt i vissa fall unga upp till
21 år.
Enheten Barn, unga, vuxna är en enhet inom socialförvaltningens myndighetsavdelning.
Enheten arbetar med mottagning av barn- och vuxenärenden, utredning samt uppföljning av
öppna insatser och HVB-placeringar. Dessa riktlinjer avser handläggning gällande arbetet med
utredning och uppföljning av barn- och ungdomsärenden. Handläggning av vuxen- och
mottagningsärenden har separata riktlinjer.

1.3 Socialnämndens ansvar
Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 § SoL, ska samhällets socialtjänst på
demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska under
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för
människornas självbestämmanderätt och integritet.
I socialtjänstlagen framgår att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn. Med
barn avses varje människa under 18 år (1 kap. 2 § SoL).
Vad gäller barn och unga ska socialtjänsten enligt 5 kap. 1 § SoL:
•

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,

•

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam
fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

•

bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn
och ungdom far illa,

•

aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt
dopningsmedel,

•

aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland och unga,

•

tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma
och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,

•

med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat
tecken till en ogynnsam utveckling,
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•

i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det,
vård och fostran utanför det egna hemmet,

•

i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som
kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har
avgjorts,

•

i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som
kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört.

1.4 Samverkan och delaktighet
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med denne
och vid behov i samverkan med andra. Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs
och aktivt verka för att samverkan kommer till stånd (5 kap. 1 a § SoL). Även i
förvaltningslagen regleras myndigheters skyldighet att samverka.
All samverkan ska ske med den enskildes samtycke och delaktighet med målet att öka den
enskildes livskvalitet.

1.5 Barnperspektivet
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (1 kap. 2 § SoL). Barnets eller den
unges bästa ska alltid vara vägledande i socialtjänstens arbete och vid beviljande av insatser.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barnet ska
tillförsäkras det skydd och den omvårdnad som det behöver. Dock ska hänsyn tas till de
rättigheter och skyldigheter som dennes föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har
lagligt ansvar för barnet har.
När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina
åsikter i frågor som rör barnet. I de fall barnet inte framför sina åsikter ska barnets inställning
så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas
betydelse i relation till barnets ålder och mognad (11 kap. 10 § SoL). Insatser för barn och unga
ska utformas och genomföras tillsammans med dem och deras vårdnadshavare samt vid behov i
samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och andra föreningar (3 kap. 5 § SoL).

2 BBIC
BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och
ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av
myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av
Socialstyrelsen.
För att få arbeta med BBIC måste socialnämnden ha en BBIC-licens. Den får socialnämnden
genom att teckna ett avtal med Socialstyrelsen. Det är bara en socialnämnd som kan få en
licens. Socialnämnden i Katrineholms kommun innehar ordinarie licens, vilket ställer krav på
att kommunen innehar BBIC-utbildare samt att konceptet i övrigt följs.
BBIC är en hjälp och ett redskap för handläggare för att arbeta med socialtjänstens barnavård
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på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det viktiga är att förstå de nio
grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska ligga till grund för handläggningen och
dokumentationen.
BBIC tillhandahåller ett dokumentationsstöd, vilket ska vara en hjälp och underlätta
handläggningen. Dokumentationsstödet ska anpassas till det enskilda ärendet. Stödet är
framtaget utifrån aktuell lagstiftning och föreskrifter för att öka rättssäkerheten i
handläggningen.
Mer kring BBIC och dess struktur finns att läsa i Socialstyrelsens publikationer ”Grundbok i
BBIC” och ”Metodstöd för BBIC”.

3 Handläggning och dokumentation
Handläggning och dokumentation regleras i socialtjänstlagen och i förvaltningslagen. Vid all
handläggning ska stor vikt läggas vid barnets/den unges och dennes vårdnadshavares rätt till
delaktighet, inflytande och självbestämmande. Handläggningsprocessen genomförs med stöd
av Barns behov i centrum (BBIC).

3.1 Anmälan/ansökan
En ansökan från en enskild kan vara i skriftlig eller muntlig form. Vid ansökan om bistånd
inleds utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. En anmälan om oro för barn och unga mellan 0-18 år
och 18-20 år kan inkomma på flera olika sätt; bland annat via telefon, brev, e-post eller besök.
En anmälan som inkommit ska omedelbart följas av en bedömning av huruvida barnet eller den
unge är i behov av omedelbart skydd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska, om
det inte finns synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar från det att anmälan inkommit (11 kap.
1 a § SoL).
Socialnämnden får informera den som gjort en anmälan – om anmälaren har
anmälningsskyldighet – om huruvida utredning inletts, inte har inletts eller redan pågår.
3.1.1 Anmälningsskyldighet
Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till
socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har man möjlighet att anmäla anonymt,
men anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola,
hälso- och sjukvård och polismyndigheten till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla
om de i sin verksamhet får vetskap om eller misstänker att ett barn kan fara illa. Även de som
är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och som fullgör uppgifter som
rör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på
socialtjänstens område har samma skyldighet (14 kap. 1 § SoL).
Personal verksamma inom familjerådgivningen är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
3.1.2 Ungdomars rätt att själva söka bistånd
Ungdomar som fyllt 15 år har rätt att själva föra talan i mål eller ärenden enligt SoL och LVU.
Den unge kan själv ansöka om och få bistånd i form av öppenvård även om vårdnadshavaren
inte samtycker till insatsen (3 kap. 6 a § SoL). Bistånd i form av placering utom det egna
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hemmet kan dock inte beslutas om vårdnadshavaren motsätter sig det. Vård utan
vårdnadshavarens samtycke förutsätter beslut enligt LVU.
Bistånd i form av kontaktperson eller andra öppna insatser, efter ansökan av vårdnadshavare,
kan inte beviljas utan den unges samtycke om den unge har fyllt 15 år (3 kap. 6 b § SoL).

3.2 Utredning
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL bedrivs i syfte att få fram ett underlag som ska ligga till grund
för ett beslut. Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller
stöd får nämnden, för bedömningen av huruvida behov av insatser föreligger, konsultera
sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs (11 kap. 2 § SoL). En sådan utredning kan
också genomföras oavsett barnets eller vårdnadshavarens inställning.
En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som behövs och utredningen ska bedrivas så
att ingen onödigt utsätts för skada eller olägenhet. De som berörs av en utredning ska få tydlig
information om vem som ansvarar för utredningen. De ska också få möjlighet att vara delaktiga
i vilka utredningsåtgärder som planeras och genomförs. Detta gäller både vuxna och barn,
utifrån barnens ålder och mognad.
Utredningen ska genomföras skyndsamt, ha ett helhetsperspektiv och vara slutförd inom fyra
månader (120 dagar). Socialnämnden får, om det finns särskilda skäl, besluta om att förlänga
utredningstiden. Nämnden får dock inte besluta att förlänga tiden ”tills vidare”, utan måste fatta
beslut om att förlänga för en viss bestämd tid.
Det som framkommer under utredningen och som är relevant för att besvara utredningens
frågor ska sammanställas i ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska användas flexibelt och
anpassas till varje enskilt ärende. Uppgifterna ska koncentreras till de uppgifter som är av direkt
betydelse för att besvara frågorna och vara underlag för beslutet ifråga.
3.2.1 Utredning avseende unga vuxna mellan 18 och 20 år
När det gäller unga vuxna mellan 18 och 20 år, får socialtjänsten genomföra utredning även
utan samtycke om grunderna för 3 § LVU föreligger, det vill säga missbruk, brottslig
verksamhet och/eller annat socialt nedbrytande beteende.

3.3 Kommunicering
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har
underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan och har får fått tillfälle att
yttra sig (17 § FL). Parter ska underrättas om utredningsmaterial och ges tillfälle att yttra sig
innan beslut. På vilket sätt kommuniceringen sker avgör myndigheten och den kan alltså ske
muntligen eller skriftligen. Behörig beslutsfattare ska alltid få ta del av eventuella synpunkter
innan beslut fattas.

3.4 Beslut
En utredning föranledd av en ansökan eller en anmälan ska utmynna i ett beslut. Av beslutet
ska det framgå om och i så fall vilken insats som beviljats, omfattningen av insatsen samt hur
lång tid beslutet gäller. Beslut fattas enligt socialnämndens gällande delegationsordning.
3.4.1 Överklagan
Den enskilde ska alltid underrättas om sin rätt att överklaga ett beslut som gått denne emot.
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Beslutet ska överklagas skriftligen och inges till socialnämnden. Handläggande
socialsekreterare ska vara den enskilde behjälplig med detta om den enskilde behöver eller
önskar.
3.4.2 Uppföljning av ett barns situation efter avslutad utredning
Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation om en utredning som rör
barnets behov av stöd eller skydd har avslutats utan insats (11 kap. 4 a § SoL). En sådan
uppföljning får ske om barnet bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men
samtycke till sådan åtgärd saknas. Det ska inte heller föreligga sådana omständigheter att
åtgärder enligt LVU är tillämpliga.
Vid en sådan uppföljning får socialnämnden ta behövliga kontakter och samtala med barnet
utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande (11 kap. 4 c §
SoL).
Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att utredningen avslutats eller när
nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.

3.5 Genomförande av insats
De insatser som beviljas och genomförs ska vara av god kvalité och bygga på kunskap och
beprövad erfarenhet. Insatserna ska syfta till att motverka de riskfaktorer som upprätthåller
problematiken och som identifierats under utredningen. Vid alla insatser ska en vårdplan
alternativt ett uppdrag formuleras, där målen med insatsen framgår. Det ska också finnas en
genomförandeplan vid alla insatser. Barn och vårdnadshavare ska vara delaktiga i upprättandet
av planerna.

3.6 Uppföljning
Alla insatser ska följas upp och utvärderas utifrån målen i vårdplan/uppdrag samt
genomförandeplan. Socialnämnden ska verka för att barn och vårdnadshavare är delaktiga vid
uppföljningen. Barnet eller den unge ska själva få uttrycka sina åsikter i samband med
uppföljning.
Vad som framkommit under uppföljningen ska dokumenteras. I dokumentationen ska det
framgå när och på vilket sätt insatsen följts upp. Om behoven hos barnet förändras på ett sätt
som gör att socialnämnden bedömer att insatsen inte längre motsvarar barnets behov, ska detta
dokumenteras tillsammans med information om vilka åtgärder som nämnden har vidtagit för att
anpassa insatsen till barnets behov.
3.6.1 Uppföljning av ett barns situation vid avslutad placering
Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört (11 kap. 4 b § SoL). En sådan
uppföljning får ske om barnet bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men
samtycke till sådan åtgärd saknas. Det ska inte heller föreligga sådana omständigheter att
åtgärder enligt LVU är tillämpliga.
Vid en sådan uppföljning får socialnämnden ta behövliga kontakter och samtala med barnet
utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. (11 kap. 4 c §
SoL).
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Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att utredningen avslutats eller när
nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.

4 Vård utanför det egna hemmet
4.1 Vård enligt socialtjänstlagen eller LVU
Då behov av att ett barn eller en ung person vårdas utanför det egna hemmet föreligger, ska
bestämmelserna i socialtjänstlagen om att insatserna ska utformas och genomföras tillsammans
med barnet och vårdnadshavarna i första hand tillämpas. Dock – om barnets hälsa och
utveckling utsätts för en påtaglig risk att skadas och samtycke till behövliga insatser inte
föreligger – kan åtgärder enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bli
nödvändiga. Utöver ovan förutsättningar, ska någon av situationerna som anges i 2 och/eller 3
§§ LVU föreligga.
När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig
eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock alltid beaktas (6 kap. 5 § SoL).

4.2 Miljöfallen - 2 § LVU
I det fall barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i
omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, kan omhändertagande enligt 2 § LVU bli
aktuella. Vård enligt denna paragraf kan ges till den unges 18-årsdag.
Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad
överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas (13
§ 1 st. LVU).

4.3 Beteendefallen - 3 § LVU
Vård kan också ges med stöd av 3 § LVU om den unge genom missbruk av
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande
beteende utsätter sig för en påtaglig risk. Vård enligt 3 § kan beslutas fram till den unge fyller
20 år, men fortgå fram till den unge blir 21 år.
Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex månader från dagen
för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga
ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning (13 § 2 st. LVU).

4.4 Placeringar enligt socialtjänstlagen
När ett barn eller en ung person placeras i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden minst
en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas
och utformas (6 kap. 8 § SoL).

4.5 Hälsoundersökning
När ett barn, 0-18 år, eller ung person, 18-20 år, placeras utanför det egna hemmet, ska
socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta region Sörmland om att barnet ska
erbjudas en hälsoundersökning (11 kap. 3 a § SoL). region Sörmland är i sin tur skyldigt att
erbjuda hälsoundersökning i dessa fall. Bestämmelsen gäller placeringar enligt både SoL och
LVU.
När en hälsoundersökning blir aktuell tillhandahåller BBIC ett dokumentationsstöd. Detta i
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form av anvisningar till läkaren eller sjuksköterskan samt ett dokumentationsstöd i form av ett
utlåtande.

5 Planer
5.1 Utredningsplan
Vid varje utredning ska det upprättas en utredningsplan. Utredningsplanen är ett arbetsmaterial
som utgår från anmälan/ansökan och som vid behov ska revideras under utredningens gång.
Syftet är att förtydliga vilka frågor som utredningen har för avsikt att besvara och hur dessa
frågor ska besvaras. Det ska på ett konkret och tydligt sätt framgå för den enskilde vilka
kontakter som nämnden behöver ta under utredningen. Barn och vårdnadshavare ska så långt
det är möjligt vara delaktiga i utformandet av utredningsplanen.

5.2 Vårdplan
En vårdplan ska alltid upprättas för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet, både
enligt SoL och LVU (11 kap. 3 § SoL). Vårdplanen, som bygger på de centrala behov som
beskrivits i beslutsunderslaget, är ett fristående dokument. I vårdplanen ska det framgå vilka
tydliga och uppföljningsbara mål som ligger till grund för vården. Målen ska peka på den
önskade förändringen för barnet eller den unga.
Vårdplanen ska även beskriva de åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för.

5.3 Uppdrag
Vid öppna insatser ska insatsens mål formuleras i ett uppdrag till den som ska utföra insatsen.
Uppdraget ska ha sin utgångspunkt i de centrala behov som beskrivits i beslutsunderlaget.
Uppdragets mål ska vara konkreta och uppföljningsbara och peka på den önskade förändringen.

5.4 Genomförandeplan
Vid alla insatser, oavsett om de gäller öppenvård eller placering, ska en genomförandeplan
upprättas. Genomförandeplanen ska beskriva hur den beslutade insatsen ska genomföras.
Utgångspunkten ska vara uppdraget som utföraren fått.
Genomförandeplanen ska även beskriva de åtgärder och insatser som andra huvudmän har
ansvar för.
5.4.1 Genomförandeplan vid öppna insatser
Genomförandeplanen vid öppna insatser bör upprättas hos den som ska utföra insatsen.
Undantag är dock insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj och särskilt kvalificerade
kontaktpersoner, där ansvaret för upprättandet av planen ligger kvar hos handläggaren i
ärendet. Detta med anledning av att utförarna i dessa fall är lekmän. För närvarande är
dokumentationsstödet utformat så att uppdrag och genomförandeplan är förenat i samma
dokument i dessa fall.
5.4.2 Genomförandeplan vid placering
Genomförandeplanen vid placeringar i familjehem eller jourhem utformas i första hand av
handläggande socialsekreterare i nära samverkan med barnet, vårdnadshavarna och
familjehemmet. Så långt det är möjligt ska både barnet och vårdnadshavarna uppmuntras att
vara aktiva i planeringen. Genomförandeplanen ska utgå från de mål som formulerats i
vårdplanen.
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Vid HVB-placeringar ska genomförandeplanen i första hand utformas av HVB-hemmet. Det
finns dock inget som hindrar att socialtjänsten är den som utformar genomförandeplanen i nära
samverkan med HVB-hemmet, barnet och vårdnadshavaren. Det är i dessa fall viktigt att ta
hänsyn till eventuella bestämmelser kring sekretess.

5.5 SIP – Samordnad individuell plan
En samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas om ett barn har insatser från både
socialtjänsten och hälso- och sjukvården och om någon av dessa aktörer bedömer att insatserna
behöver samordnas. En vårdnadshavare kan också aktualisera behovet av SIP. En SIP kan inte
upprättas om den enskilde inte samtycker till detta. När det gäller barn är det vårdnadshavaren
som ska lämna sitt samtycke, men barnet bör utifrån ålder och mognad tillfrågas om sin
inställning. Barnet ska så långt det är möjligt vara delaktiga i arbetet kring en SIP.
I planen ska framgå vilka insatser som den enskilde har och vem som ansvarar för att tillgodose
dem. Det ska också framgå om det är kommunen eller region Sörmland som har det
övergripande ansvaret för planen.

6 Unga lagöverträdare
Enligt 6 § Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) ska socialnämnden
omedelbart underrättas om ett barn under 18 år är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge
fängelse. Vid förhör med en sådan misstänkt, ska företrädare för socialtjänsten närvara om det
är möjligt och det kan ske utan men för utredningen.
Om någon som inte fyllt 15 år misstänks för ett brott får socialnämnden begära att polisen
utreder brottet, om socialnämnden bedömer att utredningen kan antas ha betydelse för att
avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge. Vid denna bedömning ska det särskilt
beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att den unge äventyrar sin hälsa eller
utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett led i en upprepad brottslighet begången av den
unge. Har den unge inte fyllt tolv år får en brottsutredning inledas endast om det finns
synnerliga skäl.
På begäran av åklagare ska socialnämnden lämna ett yttrande, om ett barn under 18 år skäligen
misstänkt för att ha begått brott eller har erkänt brott. Yttrande ska begäras av åklagaren innan
beslut fattas i åtalsfrågan.

6.1 Ungdomstjänst
Om en ungdom döms till påföljden ungdomstjänst är det kommunen som ansvarar för att
påföljden kan verkställas så snart som möjligt samt utse en person som är ansvarig för den
unges påföljd, för närvarande en anställd hos socialförvaltningens öppenvård. Om den
planerade ungdomstjänsten inte följs ska handläggande socialsekreterare underrätta
åklagarmyndigheten.

7 Våld i nära relation
Våld i nära relationer kan ta sig många olika uttryck och utgör ofta ett mönster av handlingar.
Exempel på våldstyper är fysiskt, sexuellt och psykiskt våld och/eller hot om våld samt
försummelse.
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Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det
stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som bevittnat
våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet
får det stöd och den hjälp som barnet behöver. När socialnämnden får kännedom om att ett barn
misstänks ha utsatts för och/eller bevittnat våld ska utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inledas.

7.1 Barnahus
Vid misstänkta fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp mot barn och unga samverkar
socialnämnden med Barnahus i Nyköping. På Barnahus samverkar representanter från
socialtjänst, polis, åklagare samt region Sörmland. Syftet med samverkan är för att barnet ska
förhöras i en trygg och barnanpassad miljö samt att barnet ska slippa upprepa sin berättelse för
flera olika myndigheter.

7.2 Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck kan te sig på många olika sätt: fysiskt, psykiskt, sexualiserat
eller genom andra våldstyper, precis som våld i nära relation generellt. Det inkluderar även
könsstympning, påtvingad abort, tvångsgifte och påtvingat eller understött självmord. Motivet
till varför våldet utövas skiljer hedersrelaterat våld och förtryck från annat våld genom att
grunden är att upprätthålla en familjs eller släkts heder. Hedern innehas framför allt av män
men riskeras genom kvinnors och flickors faktiska eller påstådda beteende.
När det gäller socialförvaltningens arbete med barn och unga som lever i eller misstänks leva i
hederskontexter hänvisas till ”Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot hedersrelaterat
våld och förtryck”.
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1 Drift
1.1 Helårsprognos
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Periodens ack.
utfall

Periodens ack.
budget

Periodens ack.
avvikelse

Prognos
budgetavvikelse
helår

7 584

7 168

+416

+2 000

Verksamhetens kostnader

-64 731

-52 267

-12 463

-32 000

varav ekonomiskt bistånd

-15 948

-12 490

-3 458

-8 000

varav köpt huvudverksamhet

-18 263

-9 603

-8 659

-22 700

varav personalkostnader
inkl ers familjehem

-22 372

-23 858

+1 486

+6 700

varav utredningskonsulter

-3 076

0

-3 076

-8 000

varav övriga kostnader

-5 072

-6 316

+1 244

0

-57 147

-45 099

-12 048

-30 000

Verksamhetens intäkter

Summa
Ekonomi i balans, KS mars

-30 000

Avvikelse jämfört ekonomi
i balans

0

Socialnämnden visar för de första tre månaderna ett underskott jämfört mot budget med
12 048 tkr. Detta underskott består av följande poster: intäkter +416 tkr, konsultkostnader -3
076 tkr, försörjningsstöd -3 458 tkr, köp av huvudverksamhet (placeringar) -8 659 tkr,
personalkostnader +1 486 tkr, övriga kostnader +1 244 tkr.
Nämnden räknar med att intäkterna kommer att bli något högre än helårsbudget, det är främst
momsersättningen.
När budgeten sattes minskades ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd med storleksordningen
10 000 tkr jämfört med utfallet för de senaste fem åren. Utfallet har legat och pendlat runt
60 000 tkr. Det känns därför inte rimligt att tro att budgeten kommer att hålla utan nämnden
räknar med ett underskott på 8 000 t kr.
Även köp av huvudverksamhet som innefattar placeringar har minskat kraftigt i budgeten.
Minskningen jämfört med 2018 års utfall är 27 500 tkr, eller 40 procent. En minskning i denna
storleksordning under 2019 ses inte vara rimlig då omställning i arbetssätt kommer att ta tid. Nu
har arbete inletts med hemmaplanslösningar. Nämnden räknar med att verksamheten ska vara i
drift efter sommaren. Underskottet för året beräknas hamna på 22 700 tkr.
Personalkostnader inklusive arvode för familjehemsplaceringar visar de första tre månaderna ett
överskott på 1 486 tkr. Personalstyrkan beräknad fortsatt under året vara lägre än den
budgeterade volymen. Prognosen för helår är att förvaltningen kommer att redovisa ett överskott
i storleksordningen 6 700 tkr.
För att klara arbetet har socialnämnden under de två senaste åren anlitat utredningskonsulter till
en kostnad om 12 300 tkr (2017) respektive 15 300 tkr (2018). Under årets första tre månader är
kostanden för konsulter fortsatt hög, ca 1 000 tkr per månad. Nu har antalet konsulter minskat
och planen är att avtrappning sker under året. Dock syns inte detta i redovisningen ännu
eftersom fakturorna släpar en månad. Konsulterna är inte budgeterade vilket innebär att hela
kostnaden redovisas som en budgetavvikelse. För helåret räknar vi med en kostnad på totalt
8 000 tkr.
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Socialnämnden räknar med ett underskott om 30 000 tkr på helår 2019.

1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen
Förvaltningschef samt avdelningschef för myndighet har valt att avsluta sina respektive
chefsuppdrag. Rekrytering har påbörjats för båda tjänsterna. Under rekryteringstiden är Lorraine
Fröberg tf förvaltningschef på 50 % och resterande tid täcker avdelningschef för öppenvården
som tf förvaltningschef. För att arbeta mer strategiskt och riktat kring våra kostnadsbärande
enheter har vi beslutat att dela myndighetsavdelningen i två avdelningar. Beslut om hur
avdelningen ska delas sker på samverkan den 17 april.
Under årets första månader har socialnämnden arbetat aktivt med åtgärder för att försöka minska
kostnader i förhållande till budget. En ny handlingsplan har tagits fram med aktiviteter som
kommer att redovisas i månadsrapporten framöver. Nedan följer några av de aktiviteter som vi
har påbörjat.
Under mars månad har enheten ekonomiskt bistånd påbörjat ett nytt arbetssätt tillsammans med
Viadidakt. Vid ett första telefonsamtal blir personer hänvisade till Viadidakt Arbetsmarknad för
att träffa en coach som gör en kartläggning över personens utbildning, arbetslivserfarenhet,
hälsa med mera. Kontakt tas med Arbetsförmedlingen för att ta reda på om det finns en
planering för personen att komma till egen försörjning eller om insatser från Viadidakt ska
startas upp. Efter det får personen en tid på socialförvaltningen för utredning av rätten till
ekonomiskt bistånd. Är personen/familjen i fortsatt i behov av ekonomiskt bistånd så flyttas
ärendet till en socialsekreterare som ansvarar för planeringen mot egen försörjning. Vid första
träffen upprättas en genomförandeplan. Ska personen få stöd av Viadidakt är en coach med vid
träffen och deltar i planeringen. Har personen en planering med Arbetsförmedlingen skrivs den
ner i genomförandeplanen och det är den planeringen som klienten ska följa för att ha rätt till
ekonomiskt bistånd.
Det finns dock en osäkerhet över hur samarbetet med Arbetsförmedlingen kommer att fungera
framöver med anledning av deras aktuella situation. På grund av ändrade förutsättningar kan
våra klienter få vänta längre på beslut vilket försvårar vårt arbete.
Socialnämnden har ett uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling med tekniska hjälpmedel
som stöd. Vi har under årets första månader skapat en arbetsgrupp som ska arbeta med
införandet av e-tjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd. Tidsplanen är att skapa förankring och
delaktighet inom enheten för ekonomiskt bistånd under våren och att bygga e-tjänst och
konfigurera den med vårt verksamhetssystem under hösten. Vi kommer att ta hjälp av flera
resurser, exempelvis kommunikatör, IT och konsult på CGI för att genomföra detta.
För att förhindra alternativt förkorta barn- och ungdomsplaceringar är en rutin gjord som syftar
till att involvera öppenvården mycket tidigare. Rutinen innehåller även krav att använda
nätverksmöten i inledningsskedet av utredningen för att på så sätt se om det finns andra personer
i nätverket som kan vara ett skydd och stöd för barnet.
För att komma ner i minskat antal placeringar för vuxna krävs en mer utbyggd öppenvård. En
del i detta arbete innebär fler lägenheter och en förstärkning med en medarbetare på Sociala
boenden. Vi behöver även ha en boendejour som kan ge stöd kvällar och helger. Detta sker inom
befintlig organisation. Boendejouren beräknas vara på plats före sommaren.
Vi har en planering för avveckling av konsulter under året. Fem konsulter planeras att avslutas
under våren och ytterligare tre avslutas under hösten.
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1.3 Integration och mottagande
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2 Investeringar
2.1 Helårsprognos
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)
Periodens ack.
utfall

Periodens ack.
budget

Periodens ack.
avvikelse

Prognos
budgetavvikelse
helår

Möbler och inventarier ny
våning

0

475

475

0

Digitalisering
utveckling/datorprogram

0

400

400

0

Arbetsmiljö

0

1 200

1 200

0

Totalt

0

2 075

2 075

0

För nämndens investeringar har det de första tre månaderna inte inkommit några kostnader.
Möbler är upphandlade och kommer att levereras då ombyggnaden är klar, under sommaren.
Projektet för digitalisering pågår.

2.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen
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Statistik försörjningsstöd 2019
Januari

Februari

Mars

Totalt antal hushåll försörjningsstöd

850

834

840

Antal barn som ingår i försörjningsstöd

964

893

895

Varav 18-24år

129

126

135

Varav antal med utbet. under månaden

616

578

620

Män

356

335

353

Kvinnor

250

243

267

Varav 18-24år

73

74

87

Män

50

49

55

Kvinnor

23

25

32

1025

1004

1004

Avslutade ärenden

85

57

89

Varav 18-24år

19

14

13

168

118

147

Startade utredningar

56

44

48

Varav 18-24år

16

13

19

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

Aktualiseringar

Utbetalt försörjningsstöd under månaden
Genomsnitt per hushåll

5 290 494
8 588

April

4 488 784 5 678 851
7 766

9 159

21

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober November December

22

2019
Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd

Orsak
Arbetar deltid ofriv
otillräcklig inkomst
Varav 18-24 år
Arbetar deltid ofriv
väntar inkomst
Varav 18-24 år
Arbetar heltid
otillräcklig inkomst
Varav 18-24 år
Arbetar heltid
väntar inkomst
Varav 18-24 år
Arbetslös ingen
ersättning/stöd
Varav 18-24 år
Arbetslös
otillräcklig ersättning/stöd
Varav 18-24 år
Arbetslös
väntar på ersättning/stöd
Varav 18-24 år
Arbetshinder, sociala skäl
Varav 18-24 år
Arbetshinder, sociala skäl,
beroendeproblematik
Varav 18-24 år
Arbetshinder, sociala skäl,
insats kan ej erb.

Jan
15

Feb
11

Mars
25

0
3

2
1

3
2

0
15

0
13

1
16

0
0

1
2

0
4

0
216

0
219

2
253

0
150

0
117

0
152

0
9

0
3

0
11

0
159
3
51

0
162
2
53

0
135
6
55

2
38

1
34

2
44

April

Maj

22

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

23

Orsak
Varav 18-24 år
Arbetshinder, sociala skäl,
våld i nära relation
Varav 18-24 år
Ensamk ungdomar (18-20 år,
gymn studerande)
Varav 18-24 år
Föräldraledig
otillr föräldrap
Varav 18-24 år
Föräldraledig
väntar föräldrap
Varav 18-24 år
Ingen etableringsers. (prest.
Förmåga <25%)
Varav 18-24 år
Otillräcklig
etableringsersättning
Varav 18-24 år
Otillräcklig
pension/äldreförsöjningsstöd
Saknar barnomsorg
Varav 18-24 år
SFI
Varav 18-24 år
Sjuk- eller aktivers
otillräcklig ers
Varav 18-24 år
Sjuk- eller aktivers väntar ers
Varav 18-24 år
Sjukskriven läkarintyg,
ingen sjukpenning
Varav 18-24 år

0
11

0
9

0
17

0
25

4
21

4
13

0
26

0
17

0
18

5
14

1
10

0
8

0
0

0
0

1
1

0
21

0
25

0
15

0
66

0
62

0
43

0
0
155
0
23

0
0
133
0
23

0
0
155
0
26

0

1

0

0
0
63

2
0
80

0
0
57

0

3

2

23

24

Orsak
Sjukskriven läkarintyg
otillr sjukpenning
Varav 18-24 år
Sjukskriven läkarintyg
väntar sjukpenning
Varav 18-24 år
Studerar grundskolenivå
Varav 18-24 år
Studerar gymnasienivå
Varav 18-24 år
Utan försörjningshinder
Varav 18-24 år
Väntar på
etableringsersättning
Varav 18-24 år
Väntar på
pension/äldreförsörjningsstöd
Varav 18-24 år

17

15

18

2
2

6
1

4
5

0
13
0
10
0
1
0
1

0
12
0
16
0
5
0
2

0
10
0
23
0
0
0
14

0
12

0
8

0
12

0

0

0

Totalt antal beslut
Varav 18-24 år

1116
12

1056
10

1164
25

Antal unika ärenden
varav kvinnor
varav män
Antal unika ärendepersoner
varav kvinnor
varav män

573
239
334
1016
546
470

557
235
321
942
498
446

585
251
332
1051
569
481

Beslut tagna 1-31/1
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Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2019
Januari Februari
Aktualiseringar
Barn
Vuxna

Mars

April

152
48

139
32

142
36

0

0

1

Nystartade utredningar
Barn
Vuxna

30
3

30
19

49
14

Pågående utredningar
Barn
Vuxna

233
35

209
35

218
33

Avslutade utredningar
Barn
Vuxna

43
15

44
10

53
12

Familjehemsplacerade <21 år SoL
Flickor
Pojkar

22
35

24
34

27
37

Vårdnadsöverflyttade
Flickor
Pojkar

10
17

10
16

13
17

Familjehemsplacerade < 21 år LVU
Flickor
Pojkar

2
13

9
15

10
13

Tillfälliga placeringar
Flickor
Pojkar

4
11

7
11

9
7

Förlängning av utredning
Barn

Maj

25

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

26
Barn HVB /SoL < 21 år
Flickor
Pojkar

4
15

3
15

5
6

Barn SIS < 21 år
Flickor
Pojkar

0
2

0
1

0
1

Barn HVB /LVU < 21 år
Flickor
Pojkar

0
1

0
2

0
2

11
7

11
6

12
5

Barn, Klivet LVU <21 år
Kollektivet

0

0

0

Barn, Klivet JOUR <21 år
Kollektivet

0

0

0

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/
Komplementfamiljer/Kontaktpersoner
Flickor
Pojkar

21
24

21
32

20
31

Vuxna HVB/SOL
Kvinnor
Män

8
18

7
13

7
13

Vuxna LVM/SIS
Kvinnor
Män

1
1

1
2

1
2

Vuxna, familjehemsplacering
Kvinnor
Män

0
1

0
1

0
1

Barn, Klivet SoL< 21 år
Lägenhetsboendet, 10 platser
Kollektivet, 6 platser

26

27

Familjerätten
Aktualiseringar

66

38

33

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam.
Tingsrätten

41

42

42

Påg. samarbetssamtal exl.
Tingsrätten

15

17

13

Nystartade utredningar

18

10

12

Avslutade utredningar

9

10

7

Skrivna Avtal, vårdnad, boende
umgänge

1

1

0

Dödsboanmälningar

6

5

6

27

28

Avancerad sökning

Avancerad sökning
Beteckning
Beskrivning
SOCN/2018:49
Riktlinjer med tillämpningsregler och
handläggningsordningförsörjningsstöd

Utskrivet: 2019-04-17 09:07
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors

Typ
754 - Ekonomiskt
bistånd

Datum
2018-05-28

28

Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/Namn/Notering
SOCN Del/2019:3

29
TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Stab

2019-04-17

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Madelene Sönnerfors

Socialnämnden

Meddelanden
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2019-03-13 – 2019-04-16.
IVO


Avisering om tillsyn för Kollektivet HVB och Klivet stödboende

Kommunfullmäktige








KS §55 Ekonomi i balans 2019
Bilaga F - Reservation till KS § 55 - Ekonomi i balans 2019
Bilaga G - särskilt yttrande till KS § 55 - Ekonomi i balans 2019
KS §56 Intern kontroll 2018
KS §57 Rökfria miljöer i Katrineholms kommun
KF §41 Ny grafisk profil för Katrineholms kommun
KF 2019-03-18 Katrineholm Grafisk profil, § 41

Region Sörmland




Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Revidering av delegationsordning - Nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård
Byte av sammanträdestid 2019 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård

Socialförvaltningen


Sammanträdesprotokoll 2019-03-14-samverkansgrupp

Sörmland vatten
 Samråd om förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun
___________________
Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
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E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

