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Plats och tid

Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 10:00 – 10:40

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Thomas
Selig (V) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Britt-Inger Karlsson (S), Hans Linke
(C), Marianne Körling Ström (L), Mica Vemic (SD)

Beslutande
ersättare

Mari-Ann Lundin (S) för Gunnar Ljungqvist (S)
Alf Andersson (S) för Stefan Blomqvist (S)
Anne Hagberg (S) för Anders Karlsson (M)

Ersättare

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Kerstin Therus (S), Ingvar Kylestorp (C), Veronica
Wiström (KD), Soubhi Alsaied (V), Elsie Egestål (SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, tf. förvaltningschef Pia Carlsson

Utses att justera

Thomas Selig (V)
Socialförvaltningen 2019-01-02
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§2

Länsgemensam socialjour Sörmland (SOCN/2018:99)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden justerar tidigare beslut och föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att socialnämnden tillsammans med andra samverkande kommuner
träffar avtal med Eskilstuna kommun om länsgemensam socialjour i
Södermanlands län med placering i Eskilstuna.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
socialnämnden för egen del att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
Eskilstuna kommun och övriga samverkande kommuner ta fram ett slutligt
förslag till avtal om länsgemensam socialjour.
3. Paragrafen justeras omedelbart
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018 att godkänna
beslut om länsgemensam socialjour. Beslutet behöver tas om eftersom förslag till
beslut inte var korrekt formulerat och ett nytt beslut föreslås.
Socialtjänsten i Katrineholms kommun har behov av att förändra sin
socialjoursverksamhet. Socialjouren bemannas i dagsläget av ordinarie personal i
beredskap. Förvaltningen har stora svårigheter att bemanna verksamheten, dessutom
med personal som har god erfarenhet av myndighetsutövning. Med nuvarande
organisering av verksamheten kan Socialförvaltningen heller inte tillgodose de 11
timmars sammanhållna dygnsvila under en 24 timmarsperiod, vilket arbetstidslagen
kräver.
Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en
länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen,
Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med
Eskilstuna gällande socialjour.
Möjligheten att teckna avtal om att utföra uppgifter åt annan kommun vidgades i och
med förändring i kommunallagen den 1 juli 2017. Under hösten 2017 åtog sig
Eskilstuna kommun att utreda möjligheterna till en länsgemensam socialjour.
Utredningen presenterades för övriga kommuner i december 2017 och innehåller
förslag på två olika kostnadsmodeller, förslag på samverkansformer samt
genomlysning av juridiska aspekter. Under första året kommer merkostnaden att vara
300 000 kr, som läggs in i befintlig budget för 2019. Under år två kommer
kostnaderna för deltagande kommuner att baseras på de aktiviteter socialjouren haft i
de deltagande kommunerna.
I korthet erbjuder den länsgemensamma socialjouren följande:
- bemanning av socialjour kvällar och helger (vardagar från kl. 17 – 08 morgonen
därpå, helger fredag från 17 – 08 måndag morgon)
Ordförandens sign

Justerandes sign
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rådgivning, stöd och upplysning per telefon
akut hembesök gällande barn och ungdom, våld i nära relation samt vid allvarligt
missbruk gällande LVM bedömning.
att motta, handlägga och besluta i akuta ärenden enligt SoL, LVU och LVM, vilka
inte kan vänta till nästa dag.

En kommun kan sluta avtal med annan kommun om tillhandahållande av tjänster.
Kommunens yttersta ansvar för socialtjänsten är dock inte överlåtbart. Inte heller
befogenheten att fatta beslut om tvångsåtgärder enligt lagen om vård av unga, LVU
och om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Samverkan i avtalsform, såsom vid
den länsgemensamma socialjouren, innebär därför att Katrineholms kommun
fortfarande har kvar ansvaret för uppgiften, men nyttjar Eskilstuna kommuns
kompetens för att utföra den.
Delegation kan ske till anställd i annan kommun. Delegationsrätten är dock inskränkt
till anställda. Det är inte möjligt att delegera till förtroendevalda i andra kommuner.
Vid beslut rörande LVU och LVM, behövs därför fortsatt ett beslut från
socialnämndens ordförande. Eskilstuna kommun har fått uppdrag av länets kommuner
att hantera och driftsätta en lösning för digital signering av beslut, vilket i dessa fall
underlättar formell signering av myndighetsbeslut som inte är delegerade till
tjänstemän.
Den länsgemensamma socialjouren har läsbehörighet i respektive kommuns
journalsystem, men dokumentation av jourärenden sker i den gemensamma
plattformen; socialjour.se
Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-11-30

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica
Vemic (SD), Thomas Selig (V), Christer Sundqvist (M) samt tf. förvaltningschef Pia
Carlsson.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

