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Nr
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1

Upprop

2

Val av justerare

3

Fastställande av dagordning

4

TEMA-Familjeenhetens satsning kring insatser mot familjevåld

5-8

Sekretessärenden

9

Redovisning av tillbud 2019

SOCN/2019:78

2

10

Redovisning av avvikelser i verksamheten 2019

SOCN/2019:9

4

11

Redovisning av klagomål och synpunkter 2019

SOCN/2019:13

8

12

Redovisning av personuppgiftsincidenter 2019

SOCN/2019:5

10

13

Ändring sammanträdesdagar 2020 socialnämndens
utskott

SOCN/2019:75

12

14

Förändrat arbetssätt för att digitalisera hanteringen av
ansökningar om ekonomiskt bistånd

SOCN/2020:9

13

15

Yttrande över förslag på reviderat Personalpolitiskt
program

SOCN/2020:2

16

16

Yttrande över revidering av reglemente för intern
kontroll

SOCN/2019:95

39

17

Internkontrollrapport 2019

SOCN/2019:59

49

18

Årsredovisning för socialnämnden 2019

SOCN/2018:42

61

19

Verksamhetsinformation

20

Anmälan av delegationsbeslut

94

21

Meddelanden

102

Marie-Louise Karlsson
Ordförande
Förhinder anmäls till Madelene Sönnerfors, madelene.sonnerfors@katrineholm.se
eller 0150-569 90.
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN

2020-01-20

SOCN/2019:78 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stab

Ann Godlund

Socialnämnden

Redovisning av tillbud 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Rapporteringen av tillbud är en del av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete
SAM, vilket regleras utifrån arbetsmiljölagen. Ett tillbud är en oönskad händelse eller
situation i medarbetares arbetsmiljö som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller
olycksfall.
Under 2019 registrerades nio tillbud inom socialförvaltningen. Den vanligaste orsaken till
rapporterat tillbud är hotfulla eller våldsamma situationer i arbetsmiljön. Vid ett tillfälle
har falltillbud förekommit. Två tillbud avser våra lokaler, där det ena tillbudet avser en
medarbetare som av misstag blev inlåst i arkivet och det andra avser en olåst
utrymningsdörr. Tillbudet som avser kränkande behandling avser en krögare som beter
sig kränkande mot en medarbetare i samband med ett kunskapsprov. Det sista tillbudet
avser en rollermouse som går sönder där medarbetare istället får använda en ickeergonomisk mus.
Samtliga tillbud har åtgärdats. Fallolyckan har även anmälts till Försäkringskassan som
arbetsskada.

Ärendebeskrivning
Rapporteringen av tillbud är en del av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete
SAM, vilket regleras utifrån arbetsmiljölagen. Ett tillbud är en oönskad händelse eller
situation i medarbetares arbetsmiljö som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller
olycksfall. Rapporterade tillbud visar var det finns risker i arbetsmiljön. Rapporterade
händelser diskuteras mellan enhetschef och berörd medarbetare för att åtgärdas och
uppföljning planeras in. Samtliga rapporter redovisas vid samverkansgruppens möten
där genomgång av vidtagna åtgärder görs. Uppföljning av tillbud sker i
samverkansgruppen sex månader efter det att de har rapporterats.
Alla hot eller hot om våld polisanmäls. Om en händelse eller situation lett till skada ska
händelsen rapporteras som en arbetsskada till Försäkringskassan och i allvarliga fall till
Arbetsmiljöverket.
Under 2019 registrerades nio tillbud inom socialförvaltningen. Den vanligaste orsaken till
rapporterat tillbud är hotfulla eller våldsamma situationer i arbetsmiljön. Vid ett tillfälle
har falltillbud förekommit. Två tillbud avser våra lokaler, där det ena tillbudet avser en
medarbetare som av misstag blev inlåst i arkivet och det andra avser en olåst
utrymningsdörr. Tillbudet som avser kränkande behandling avser en krögare som beter
sig kränkande mot en medarbetare i samband med ett kunskapsprov. Det sista tillbudet
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avser en rollermouse som går sönder där medarbetare istället får använda en ickeergonomisk mus.
Samtliga tillbud har åtgärdats. Fallolyckan har även anmälts till Försäkringskassan som
arbetsskada.

Tillbud

Antal

Hot och våld

4

Falltillbud

1

Lokaltillbud

2

Kränkande behandling

1

Datatillbehör

1

Totalt:

9

Ann Godlund
Enhetschef staben

____________________
Beslutet skickas till:
Akt
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SOCIALFÖRVALTNINGEN

2020-01-24

SOCN/2019:9 - 709

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stab

Ann Godlund

Socialnämnden

Redovisning av avvikelser i verksamheten 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 rapporterades 34 avvikelser inom socialförvaltningen. Avvikelser är brister i
verksamhetens utförande. Den vanligaste orsaken till avvikelser i verksamheten är
brister i verksamhetssystemet Treserva följt av brister eller avsaknad av interna rutiner.
Därefter följer brister i dokumentation av familjehem som kunnat leda till
missförhållanden för den enskilde.
Avvikelserapporteran har i efterhand kategoriserats i syfte att se mönster som kan
analyseras och åtgärdas. Samtliga avvikelserapporter har initialt hanterats och åtgärdats
i samband med den uppkomna händelsen.

Ärendebeskrivning
Årligen redovisar socialförvaltningen inkomna avvikelser inom verksamheten som en del
av det systematiska förbättringsarbetet. Rapporterade händelser diskuteras mellan
enhetschef och berörd medarbetare för att åtgärdas och uppföljning planeras in.

Avvikelser, när det brister i verksamheten
Enligt socialstyrelsens föreskrift 2011:9 gällande Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete ska verksamheter som bedriver socialtjänst systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkerställa kvalitén i verksamheten. En avvikelse är en rapporterad brist i
verksamhetens utförande. Inkomna avvikelser sammanställs och analyseras för att se
mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Syftet med
avvikelsehanteringssystem är framförallt att undanröja förutsättningar för att avvikelser
upprepas och därigenom bidrar till att höja säkerhet och kvalitet för den enskilde. En
annan effekt är att personalens kunskaper och kompetens om riksfaktorer och
förebyggande åtgärder ökar. All personal är skyldig att inom ramen för sitt yrkesansvar
rapportera avvikelser och risker.
Under 2019 rapporterades 34 avvikelser inom socialförvaltningen. Avvikelserapporteran
har i efterhand kategoriserats i syfte att se mönster som kan analyseras och åtgärdas.
Samtliga avvikelserapporter har initialt hanterats och åtgärdats i samband med den
uppkomna händelsen.
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Avvikelser
Brister i verksamhetssystemet
Treserva
Fel information i befolkningsregistret
Brist i dokumentation som kunnat
leda till missförhållande av den
enskilde
Brist i utförande av insats
Brist i lokal eller utrustning som
påverkat verksamheten
Dokumentation om klient finns i fel
personakt
Brist i kommunikation och
information till/från annan
vårdgivare/myndighet
Avsaknad eller brist i interna rutiner
Brist i samband med bokning eller
användning av tjänstebil
Totalt:

Antal
11
3
3

1
3
1
1

6
5
34

Brister i verksamhetssystemet Treserva
Under året har elva avvikelserapporter lämnats in gällande brister i
verksamhetssystemet Treserva. Avvikelserna har bland annat handlat om dokument
som har försvunnit, beslutsunderlag som inte går att öppna igen och felaktigheter i
utredningsprocessen. En avvikelse avser en handläggare som plötsligt inte har
behörighet i ett ärende där klienten fått skyddade personuppgifter. Vissa avvikelser har
vi kunnat åtgärda själva och vissa har vi felanmält till CGI för åtgärd. Sammantaget
identifieras ett behov av övergripande systemförvaltning och ökade kunskaper kring
dokumentation för att undanröja risken att liknande brister uppstår igen.
Fel information i befolkningsregistret i Treserva
Tre avvikelser avser fel information i befolkningsregistret i Treserva. I två fall står båda
föräldrarna registrerade som vårdnadshavare vilket är felaktigt. I ett ärende
uppmärksammas att barnets särskilt förordnad vårdnadshavare felaktigt står som
vårdnadshavare. Efter dialog med verksamhetsutvecklare och ledningsgruppen gjordes
en beställning av Rikssök för att få en bättre kvalitet på befolkningsregistret.
Brister i dokumentationen
I tre fall har avvikelserapporterna handlat om bristande dokumentation. I ett fall
uppmärksammas att det saknas beslut och information om kontaktfamilj, vilket innebär
att ingen uppföljning gjorts. I två pågående familjehemsärenden uppmärksammas att
det saknas journalanteckningar, medgivande samt dokumentation om uppföljning av
familjehemmet. Sammantaget ses ett övergripande behov av att säkerställa att
dokumentation sker på korrekt sätt. Under året har socialsekreterare inom
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socialförvaltningen påbörjat utbildningen Förbättrad dokumentation inom den sociala
barn- och ungdomsvården som avslutas i mars 2020.
Brist i utförande av insats
En händelse rör ett familjehem som uttrycker synpunkter och kritik gällande brister och
avsaknad av stöd till dem som familjehem. De framför även att de fått sms med
uppgifter som inte borde förmedlats via sms. I familjehemmets journal saknas
dokumentation om vi uppfyllt uppföljningsmöten minst två gånger per år. Händelsen
utmynnade i genomgång av rutiner med samtliga familjehemssekreterare.
Brister i utrustning eller lokal
Tre avvikelserapporter lyfter olika former av brister eller skador i utrustning eller
lokalfrågor. Två händelser rör felaktig installation av skrivare i besöksrummen. En
rapport handlar om nätverksproblem som gör att datorn hänger sig och det inte går att
ta emot inkommande samtal. De två första händelserna åtgärdades genom en
ominstallation. Vad gäller den tredje händelsen har vi ingen information om vad det
berodde på.
Dokumentation om klient finns i fel personakt
En avvikelse handlar om handlingar som ligger i fel personakt. Händelsen beror på den
mänskliga faktorn och vi har påmint om vikten av att handlingar som läggs för
insortering ska läggas i en plastficka för varje klient för att förhindra felsortering.
Brist i kommunikation och information med annan vårdgivare/myndighet
I ett fall har brister i kommunikation med andra vårdgivare/verksamheter rapporterats.
Situationen handlar om brist i information från annan myndighet i samband med
kallelse till Samordnad individuell plan, SIP, där det var oklart att ärendet gällde
socialförvaltningen och inte bara vård- och omsorgsförvaltningen. I detta fall fick den
enskilde det stöd och hjälp som hen var i behov av genom vård- och
omsorgsförvaltningen. För att förhindra att det sker igen har vi bestämt att
telefonkontakt tas med den som kallat till SIP vid tveksamheter.
Avsaknad eller brist i interna rutiner
Sex avvikelserapporter handlar om brister i eller avsaknad av interna rutiner. I de flesta
fall rör det sig om bristande kunskap om de rutiner som finns och som ska följas. Några
avvikelser avser bristande rutiner mellan olika enheter när den enskilda är aktuell inom
flera verksamheter, en ansökan om ekonomiskt bistånd som inte kan återfinnas, brister i
rutiner i samband med begäran om handlingar från enskild person samt olåsta dörrar
till besöksrummen. I ett fall har det brustit i överlämnande av handlingar till
nämndsekreterare inför utskott. Gällande rutiner uppdateras och publiceras löpande på
Communis så att de blir kända och lättillgängliga för alla. I de fall det saknas rutiner har
berörda enheter gemensamt tagit fram rutiner och tydliggjort dem i arbetsgrupperna.
Brist i samband med bokning eller användning av tjänstebil
Fem avvikelser inkom under året som avser våra tjänstebilar. Två händelser avser bilar
som återlämnats med tom tank. Tre avvikelser avser att bilar är borta när man har bokat
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dem. Antingen har den som använt bilen blivit sen men inte meddelat detta eller så har
man inte återlämnat nycklar direkt när man kommit tillbaka till förvaltningen. Under året
har vi påmint medarbetare om vikten att ta gemensamt ansvar för bokning och
återlämning av bilar och bilnycklar, då det drabbar kollegor som blir negativt påverkade
och får stresspåslag inför planerade hembesök.

Ann Godlund
Enhetschef staben

____________________
Beslutet skickas till:
Akt
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SOCIALFÖRVALTNINGEN

2020-01-22

SOCN/2019:13 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stab

Ann Godlund

Socialnämnden

Redovisning av klagomål och synpunkter 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har 32 klagomål i 23 ärenden inkommit till verksamheten men inga
synpunkter. Av de 32 klagomålen har 14 inkommit via anmälan till IVO.
Den vanligaste orsaken har varit klagomål på handläggning av ärenden samt klagomål
på bemötande. Sju av klagomålen gällande handläggning avser samma ärende inom
avdelningen barn, unga och familj. I några fall har klagomålen avsett handläggning av
försörjningsstöd och då har de enskilda individerna fått information om hur man kan
överklaga sitt beslut.
Samtliga klagomål har hanterats individuellt med återkoppling till den klagande.

Ärendebeskrivning
Den person som är missnöjd med, eller anser att det finns brister i insatser från
socialtjänstens verksamheter har fler olika sätt att framföra detta på. Om den klagande
inte är nöjd med det beslut som kommunen fattat gällande insats utifrån
socialtjänstlagen (SoL) kan beslutet överklagas till domstol.
Om klagomålet inte avser missnöjdhet gällande beslutet kan klagomålet lämnas direkt
till verksamheten. Enligt socialstyrelsens föreskrift 2011:9 gällande Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete ska verksamheter som bedriver socialtjänst systematiskt
och fortlöpande ta emot klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet och
utredda dessa. Inkomna rapporter ska även sammanställas och analyseras för att kunna
se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
Om den klagande anser att det finns allvarliga brister eller missförhållande i
socialtjänstens verksamhet eller insats kan denne vända sig direkt till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) med sitt klagomål. IVO har ingen skyldighet att utreda allt som
anmäls utan avgör behov av utredning i varje enskilt fall. IVO återkopplar dock
inkommen anmälan till berörd kommun, med uppmaning om att hantera klagomålet
enligt föreskrift 2011:9 om ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete.
Under 2019 har 32 klagomål i 23 ärenden inkommit till verksamheten men inga
synpunkter. Av de 32 klagomålen har 14 inkommit via anmälan till IVO. Klagomålen har i
vissa fall lämnats på förvaltningens blankett, avsedd för synpunkter, men hanterats som
klagomål då de rört enskilda personärenden. Generella åsikter om verksamheten har
kategoriserats som synpunkter.
KATRINEHOLMS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
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Klagomål direkt till verksamheten
Den vanligaste orsaken har varit klagomål på handläggning av ärenden samt klagomål
på bemötande. Två ärenden som avser klagomål på både handläggning och bemötande
avser samma ärende.
I några fall har klagomålen avsett handläggning av försörjningsstöd och då har de
enskilda individerna fått information om hur man kan överklaga sitt beslut.
Ett klagomål avser handläggning av ärende som också anmälts sex gånger till IVO.
Klagomål direkt till verksamheten

Antal

Klagomål på bemötande

5

Klagomål på handläggning

10

Klagomål på handläggning och bemötande

3

Totalt:

18

Klagomål som kommit via IVO
Av de klagomål som skickats till IVO har den vanligaste orsaken varit klagomål i
barnärenden. Sex av klagomålen rör samma ärende. Ett klagomål har berört
handläggning och bemötande i ett vuxenärende.
Klagomål som kommit via IVO

Antal

Klagomål på handläggning i barnärenden

13

Klagomål på handläggning i vuxenärende

1

Total:

14

Synpunkter
Under 2019 inkom inga synpunkter till verksamheten.
Synpunkter

Antal

Totalt:

0

Ann Godlund
Enhetschef staben
____________________
Beslutet skickas till:
Akt
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SOCIALFÖRVALTNINGEN

2020-01-10

SOCN/2019:5 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stab

Ann Godlund

Socialnämnden

Redovisning av personuppgiftsincidenter 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har 15 personuppgiftsincidenter inträffat, varav sju har anmälts till
Datainspektionen. Sex incidenter avser obehörigt röjande genom felaktigt utskick av
mejl/brev/sms. En incident avser obehörig åtkomst där någon inom eller utanför
organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till.
Datainspektionen har fattat beslut i fem av ärendena, där samtliga ärenden avslutas
utan vidare åtgärd.
I de fall där bedömningen gjordes att inte anmäla incidenten till Datainspektion har inga
känsliga personuppgifter röjts. Händelserna har inte gett några konsekvenser för någon
enskild person. I flera fall har bedömningen gjorts i samråd med dataskyddsombudet.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till
de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
Personuppgiftsincident kan innebära risker för människors friheter och rättigheter.
Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att
rättigheterna inskränks. Exempel:




Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning.
Finansiell förlust.
Brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera
registrerade personuppgifter har:




Blivit förstörda, oavsiktligt eller olagligt.
Gått förlorade på annat sätt eller ändrats.
Kommit i orätta händer/röjts till någon obehörig.

Under 2019 har 15 personuppgiftsincidenter inträffat, varav sju har anmälts till
Datainspektionen. Sex incidenter avser obehörigt röjande genom felaktigt utskick av
mejl/brev/sms. En incident avser obehörig åtkomst där någon inom eller utanför
organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till.
KATRINEHOLMS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
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Datainspektionen har fattat beslut i fem av ärendena, där samtliga ärenden avslutas
utan vidare åtgärd.
I de fall där bedömningen gjordes att inte anmäla incidenten till Datainspektion har inga
känsliga personuppgifter röjts. Händelserna har inte gett några konsekvenser för någon
enskild person. I flera fall har bedömningen gjorts i samråd med dataskyddsombudet.

Ann Godlund
Enhetschef staben

____________________
Beslutet skickas till:
Akt
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Socialförvaltningen

2020-02-06

SOCN/2019:75 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stab

Madelene Sönnerfors

Socialnämnden

Ändring sammanträdesdagar 2020 socialnämndens
utskott
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att flytta socialnämndens utskotts sammanträde den 5 mars till
den 4 mars.

Sammanfattning av ärendet
På sammanträdet 2019-10-23 § 122 beslutade socialnämnden om sammanträdesdagar
för 2020. Det har därefter visat sig att socialnämndens utskotts sammanträde den 5
mars behöver flyttas till den 4 mars.
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Socialförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Socialnämnden

Förändrat arbetssätt för att digitalisera hanteringen av
ansökningar om ekonomiskt bistånd
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att välja tillitsmodellen med stickprovskontroller för
hantering av ansökan om ekonomiskt bistånd vid digitalisering av
ansökningsprocessen.
2. Nämnden beslutar att det träder i kraft vid lanseringen av den digitala ansökan.
3. Nämnden beslutar att möjlighet ges att arbeta enligt tillitsmodellen innan
lanseringen av digital ansökan träder i kraft.

Sammanfattning av ärendet
För att kunna gå vidare i processen med digitalisering av ansökan om ekonomiskt
bistånd behöver socialnämnden fatta beslut om förändrat arbetssätt. Det förändrade
arbetssättet innebär att gå från den traditionella handläggningen med hög kontroll av
inkomster och utgifter och hög grad av administration till att låta digitaliseringen och
automatiseringen/robotiseringen bereda beslutsunderlag för socialsekreterare i arbetet
med ekonomiskt bistånd. I samband med digitala ansökningar genomförs istället
stickprovskontroller av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Varje månad kommer 20 %
av alla ansökningar att kontrolleras via stickprov av socialsekreterarna och då ska de
kunna verifiera alla sina inkomster och utgifter.
Digitaliseringen och den planerade automatiseringen/robotiseringen förväntas minska
administrationen av ansökan om ekonomiskt bistånd avsevärt. Den frigjorda tiden kan
istället användas till aktivt klientarbete med främst arbetslivsinriktade insatser ihop med
andra aktörer för att så många som möjligt ska bli självförsörjande och komma ur ett
bidragsberoende.

Ärendebeskrivning
Generell beskrivning av hantering ansökan om ekonomiskt bistånd i nuläget
Det finns två typer av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Nyansökan är för de som
tidigare inte har sökt ekonomiskt bistånd eller att det har passerat lång tid sedan tidigare
ansökningstillfälle. Ansökan innehåller omfattande frågor om bland annat
individens/hushållets situation, om hushållets sammansättning, inkomster och utgifter
med mera.
Återansökan är den ansökan som görs den efterföljande månaden/månaderna. Vid
dessa ansökningar ska individen kunna verifiera alla utgifter och inkomster som tas upp i
ansökan om ekonomiskt bistånd. Det innebär att hanteringen av ansökan om
ekonomiskt bistånd innehåller mycket administration av olika dokument och kontroll av
uppgifter innan beslut kan fattas. I nuläget går ca 80 % av arbetstiden åt till
KATRINEHOLMS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan18
Telefon: 0150-570 00
E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se
13 81 00
Telefax: 0150-48

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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administration och 20 % av tiden till aktivt förändringsarbete med individer i syfte att få
dem självförsörjande.
Beskrivning av önskat framtida läge med digital hantering av ansökningar om
ekonomiskt bistånd
Den digitala hanteringen av ansökningar om ekonomiskt bistånd kommer att frigöra tid
för det sociala förändringsarbetet som behövs för att få individen/hushållet att bli
självförsörjande. När automatisering/robotisering är genomförd är förhoppningen att
nå ett omvänt förhållande, det vill säga att 80 % av arbetstiden ska socialsekreterarna
kunna arbeta aktivt med att rusta individer att bli självförsörjande.
Framtida processen av hanteringen av ansökningar om ekonomiskt bistånd kommer att
finnas i två former; den digitala processen som så småningom kommer att
automatiseras/robotiseras och den manuella traditionella handläggningen av
pappersansökningar. Behovet av att ha kvar den manuella hanteringen handlar dels om
ansökningar som grundar sig i individuella behov och dels i att alla inte kan hantera eller
har tillgång till den digital teknik som förutsätts. Det kommer även att inträffa att
socialsekreteraren behöver i vissa situationer neka vissa klienter möjligheten att söka
digitalt, till exempel när utredning om bidragsbrott pågår.
Arbetet med att förbereda för digitalisering av ansökan om ekonomiskt bistånd har
pågått sedan 2019 i form av en arbetsgrupp bestående av enhetschef för staben och
förvaltningens verksamhetsutvecklare, avdelningschef, enhetschef, verksamhetsledare
och socialsekreterare. Förutom arbetet i arbetsgruppen har främst enhetschefen för
staben och verksamhetsutvecklaren haft kontakter med tekniker på CGI som är vår
systemleverantör för verksamhetssystemet Treserva.
I processen med digitalisering av ansökan om ekonomiskt bistånd har man haft
kontinuerlig bevakning av omvärlden då den här typen av processer pågår på olika håll i
Sverige. En kontakt har upprättats med bland annat Gävle kommun som har digitaliserat
sin ansökan om ekonomiskt bistånd och har även samma IT-leverantör av
verksamhetssystemet Treserva som Katrineholm.
Nästa steg när själva ansökan är digitaliserad innebär en automatisering med hjälp av
robotlösning i någon form. När handläggningen har automatiserats innebär det att
många av de administrativa delarna i handläggningen kommer kunna utföras av
roboten. Socialsekreterarens roll blir att, utifrån robotens beslutsunderlag, fatta beslut i
ärendet.
Nuläget i arbetet och planeringen för att införa den digitala processen
I nuläget är arbetet klart med e-tjänsten för återansökan av ekonomiskt bistånd. Nästa
steg är att konfigurera e-tjänsten med verksamhetssystemet. Planen är att under mars
månad kunna testa den digitala ansökan i testmiljö för att identifiera förbättringar och
justeringar som eventuellt behöver göras innan lanseringen av den digitala tjänsten.
Parallellt planeras kommunikationssinsatser såväl internt som externt exempelvis till
förvaltningens egen medarbetare, kommuninvånare, nuvarande klienter samt till andra
inom kommunen som kommer att komma i kontakt med den digitala tjänsten
exempelvis personal på kommunens kontaktcenter.
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Med hänsyn tagen till de återstående tekniska delarna och arbetet som behöver göras
innan lanseringen bedömer förvaltningen utifrån nuläget att kunna lansera den digitala
ansökan i september 2020.
Förvaltningen har påbörjat upphandlingsprocessen av ett nytt verksamhetssystem och
ett nytt avtal ska vara klart våren 2021. Det gör att processen med
automatiseringen/robotiseringen måste vänta till efter halvårsskiftet 2021. Skälen
handlar företrädesvis om de ekonomiska kostnaderna för robotiseringen och vid
eventuellt byte av verksamhetssystem skulle det uppstå dubbla kostnader.
Förväntade effekter för förvaltningens arbete
I samband med lanseringen av den digitala ansökan om ekonomiskt bistånd kommer
den positiva effekten i första hand vara för kommuninvånare som söker ekonomiskt
bistånd. Tillgängligheten att kunna göra sin ansökan under dygnets alla timmar och
veckans alla dagar blir ett faktum.
De digitala ansökningarna kommer i huvudsak att vara mer kompletta och därmed
kommer behovet av att begära kompletterande uppgifter att minska. Rent administrativt
kommer socialsekreterarna att behöva ta hand om en ny administrativ process som
handlar om aktualisering.
De positiva förväntade effekterna för ekonomin bedöms kunna realiseras efter att
automatiseringen/robotiseringen har kunnat genomföras. Den frigjorda tiden för
socialsekreterarna kan då användas till socialt förändringsarbete och samverkan med
viktiga aktörer för att individer ska kunna bli själförsörjande. De ekonomiska effekterna
av detta bör tidigast kunna synas under 2022.
De flesta kommunerna, som har påbörjat sin digitalisering, väljer att gå från det
traditionsenliga med hög kontroll av klienternas ekonomiska situation när gäller att
verifiera både inkomster och utgifter till att istället utgå från att inlämnade uppgifter är
sanningsenliga. I praktiken innebär det att man inte behöver verifiera sina inkomster och
utgifter genom att lämna in verifikationer på alla sådana uppgifter i samband med den
digitala ansökan. De uppgifter som klienten anger i den digitala ansökan kommer
således att utgöra det beslutsunderlag som socialsekreteraren kommer att använda sig
av för sitt beslutsfattande.
För att behålla viss kontroll av de inlämnade uppgifterna kommer man att uppmana alla
som söker digitalt att ha alla sina uppgifter verifierade i händelse av kontroll som kan
ske, tre månader tillbaka i tiden. Varje månad kommer 20 % av alla ansökningar att
kontrolleras via stickprov av socialsekreterarna och då måste de som sökt kunna
verifiera alla sina inkomster och utgifter. Misstanke om fusk leder till polisanmälan och
utredning om misstänkt bidragsbrott samt att framtida ansökningar om ekonomiskt
bistånd måste ske manuellt med verifiering av inlämnade uppgifter.

Laila Hämäläinen
Avdelningschef
____________________
Beslutet skickas till: Akten
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Ann Godlund

Socialnämnden

Yttrande över förslag på reviderat Personalpolitiskt
program
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande och
överlämna det till personalavdelningen.

Sammanfattning av ärendet
Det personalpolitiska programmet(PPP) är ett övergripande inriktningsdokument som
beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån kommunens vision Läge för liv & lust
och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare. Det personalpolitiska programmet
utgår från kommunplanen och varje område i programmet förtydligas genom
frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi?
Socialförvaltningens bedömning av förslag på reviderat personalpolitiskt program är att
det är lättläst och konkret. Det har en röd tråd i vad kommunen står för och ger verktyg
för hur vi ska nå dit. I jämförelse med den gamla versionen av det personalpolitiska
programmet är det nya förslaget tydligare och har en mer personlig ton. Värdegrunden
som ska genomsyra hela kommunens arbete lyfts fram tydligare och visar på ett
gemensamt förhållningssätt och värderingar.
Socialförvaltningen ser positivt på att medarbetarens roll lyfts fram som en viktig resurs.
Om medarbetaren känner sig delaktig och engagerad skapar det arbetsglädje och
välmående vilket är en förutsättning för att kunna fokusera på uppdraget och därmed
bidra för att kunna arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Det personalpolitiska
programmet lyfter fram att vi tillsammans kan göra skillnad för medborgaren vilket är en
viktig aspekt.
Under rubriken Jämställdhet och mångfald står att vi arbetar systematiskt för att skapa
öppna och inkluderande arbetsplatser. Socialförvaltningen vill lägga till att det är viktigt
att skapa möjlighet att även anpassa arbetsplatsen efter individer med olika fysiska,
psykiska och kognitiva funktionsvariationer.
Sammanfattningsvis känns det personalpolitiska programmet inspirerande och tydligt.
Det ger en bra känsla för kommunen som arbetsgivare.

Ärendets handlingar



Protokollsutdrag PU § 34 191218 Beslut – Personalpolitiska programmet
Katrineholms personalpolitiska program

KATRINEHOLMS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 00
E-post:Ann.Godlund@katrineholm.se
Telefax: 16

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Ärendebeskrivning
Det personalpolitiska programmet(PPP) är ett övergripande inriktningsdokument som
beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån kommunens vision Läge för liv & lust
och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare.
Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i
programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi?
I programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva
verksamheten. Dessa områden är:







Värdegrund
Medarbetarskap & Ledarskap
Kompetensförsörjning
Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
Jämställdhet & Mångfald
Lön & förmåner

Förslaget har skickats ut på remiss till samtliga nämnder för yttrande.

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningens bedömning av förslag på reviderat personalpolitiskt program är att
det är lättläst och konkret. Det har en röd tråd i vad kommunen står för och ger verktyg
för hur vi ska nå dit. I jämförelse med den gamla versionen av det personalpolitiska
programmet är det nya förslaget tydligare och har en mer personlig ton. Värdegrunden
som ska genomsyra hela kommunens arbete lyfts fram tydligare och visar på ett
gemensamt förhållningssätt och värderingar.
Socialförvaltningen ser positivt på att medarbetarens roll lyfts fram som en viktig resurs.
Om medarbetaren känner sig delaktig och engagerad skapar det arbetsglädje och
välmående vilket är en förutsättning för att kunna fokusera på uppdraget och därmed
bidra för att kunna arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Det personalpolitiska
programmet lyfter fram att vi tillsammans kan göra skillnad för medborgaren vilket är en
viktig aspekt.
Under rubriken Jämställdhet och mångfald står att vi arbetar systematiskt för att skapa
öppna och inkluderande arbetsplatser. Socialförvaltningen vill lägga till att det är viktigt
att skapa möjlighet att även anpassa arbetsplatsen efter individer med olika fysiska,
psykiska och kognitiva funktionsvariationer.
Sammanfattningsvis känns det personalpolitiska programmet inspirerande och tydligt.
Det ger en bra känsla för kommunen som arbetsgivare.
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Ann Godlund
Enhetschef staben

____________________
Beslutet skickas till:
Akt
Personalavdelningen
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§ 34
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2019-12-18

1 (2)

KS/2019:418 029

Beslut - Personalpolitiska programmet
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet godkänner förvaltningens förslag på reviderat Personalpolitiskt
program och skickar ut det på remiss till samtliga nämnder.

Sammanfattning av ärendet
Det personalpolitiska programmet(PPP) är ett övergripande inriktningsdokument som
beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån kommunens vision Läge för liv & lust
och kommunplanens mål om Attraktiv arbetsgivare.
Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter,
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod.
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna.
Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i
programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi?
I programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva
verksamheten. Dessa områden är:







Värdegrund
Medarbetarskap & Ledarskap
Kompetensförsörjning
Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
Jämställdhet & Mångfald
Lön & förmåner

Uppföljning sker inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt
årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i
samband med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställt.
Efter personalutskottets beslut kommer programmet att skickas ut på remiss till
samtliga nämnder. Efter att hänsyn tagits till de yttranden som inkommer godkänner
kommunstyrelsen förslaget inför fastställande av kommunfullmäktige.

Överläggning

Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning finner ordförande att utskottet beslutar enligt förvaltningens
förslag.
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_________________
Beslutet skickas till:
KS
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Ordförandens sign

Justerandes sign
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Katrineholms
personalpolitiska program
Fastställd av KF?

katrineholm.se

21
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Inledning

Du läser just nu inledningen till Katrineholm kommuns
personalpolitiska program. Men, vad är egentligen ett
personalpolitiskt program?
Du och alla anställda i
Katrineholms kommun, är en
resurs för att ge medborgarna
bästa möjliga service – en
avgörande framgångsfaktor i
alla våra verksamheter. Du som
arbetar i Katrineholms kommun
ska därför ges möjlighet att
utvecklas i din yrkesroll. Som
medarbetare har du inflytande
över och möjlighet att påverka din
egen arbetssituation. Det är vår
personalpolitik!
Framgången består i att vi alla är
delaktiga, engagerade och stolta
över att arbeta i Katrineholms
kommun. Då blir vi goda
ambassadörer för kommunen,
med ett trevligt och professionellt
bemötande. Det är i mötet med
våra invånare, företagare och
besökare som bilden ”läge för liv
och lust” skapas. Alltså bilden av
Katrineholm.

vägledning i hur vi gemensamt ska
jobba för att nå verksamheternas
mål. Målet ska vara självklart.
Alla som arbetar i Katrineholms
kommun ska känna att det är
roligt, motiverande och viktigt
att gå till jobbet. Din insats är
betydelsefull.
Självklart räcker det inte bara med
att lägga fram ett personalpolitiskt
program. Arbetet med att ha en
god och utvecklande arbetsplats
måste pågå varje dag och alla
medarbetare är lika viktiga i det
arbetet. Vi hoppas att du som
medarbetare är stolt över din
arbetsplats och det arbete du
utför. För det ska du vara!
Stort tack till dig för ett fantastiskt
arbete!

Frågor på det? Läs vidare!
Katrineholm kommuns
personalpolitiska program ger

2
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Foto: Hanna Maxstad
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Personalpolitik

Större delen av den kommunala servicen uppstår i möten
mellan människor. Det är också i de goda mötena som
uppdraget, att sätta medborgarnas intressen och behov i
centrum, blir verklighet.
Vart vill vi?
Kommunens arbetsgivarpolitik
ska leda till goda arbetsplatser,
där varje medarbetare känner
arbetsglädje och stolthet, har
influtande och möjlighet att
utvecklas och vara en del i
kommunens gemensamma
välfärdsarbete. Målet är att alla
medarbetare går till sitt arbete
med stort engagemang och lust
att göra skillnad.

Vad menar vi?
Politiker och anställda i
Katrineholms kommun har ett
gemensamt uppdrag. Vi ska
alla se till att medborgarna i
kommunen får den service som
var och en behöver i livets olika
skeden. Vårt arbete ska utföras så
att medborgarnas intressen och
behov sätts är i centrum. Servicen
ska vara ansvarsfull, effektiv och
av god kvalitet.  

Hur gör vi?
Det personalpolitiska programmet är ett inriktningsdokument
som övergripande beskriver

kommunens arbetsgivarpolitik
utifrån kommunens vision Läge för
liv & lust och kommunplanens mål
om Attraktiv arbetsgivare.  
Syftet är att fördjupa och förtydliga
kommunens arbetsgivarpolitik,
ge en långsiktig inriktning och
tydliggöra strategier för att nå
den. I programmet lyfts sex
områden fram som är viktiga för
att framgångsrikt kunna driva
verksamheten. Dessa områden är:
•
•
•
•
•
•

Värdegrund
Medarbetarskap & Ledarskap
Kompetensförsörjning
Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
Jämställdhet & Mångfald
Lön & förmåner

Uppföljning
Programmet utgår från kommunplanen som förtydligar/tydliggör
den personalpolitiska inriktningen
i Katrineholms kommun; vad vi
vill, vad vi menar och hur vi gör
för att nå dit. Uppföljning sker
inom personalredovisningen i
delårsrapporter och årsredovisning.

4
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Verktyg
•
•
•
•

Vision 2025
Kommunplan
Styrprocessen
Personalpoitiskt program

25

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling –
för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är
också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete,
gemenskap, upplevelser.
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Foto: Hanna Maxstad
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Vår värdegrund RÖTT

All verksamthet som bedrivs i Katrineholms kommun vilar på
en tydlig värdegrund som vi kort och gott kallar RÖTT.

Verktyg

Dialogmaterial till
arbetsplatsträffar. (arbetas fram
under 2020)

Vart vill vi?
All verksamhet som bedrivs i
Katrineholms kommun vilar på
en tydlig värdegrund som vi kort
och gott kallar RÖTT. R som i
Respekt, Ö som i Öppenhet och
två T som står för Tydlighet och
Tillit. Värdegrunden säkerställs
genom att vi som medarbetare
är medvetna om och delar
vad Katrineholms kommun
står för. Vi medarbetare delar
värdegrunden oavsett vår roll,
funktion eller position. Varje
medarbetares resultat, agerande
och förhållningssätt vilar på
värdegrunden och skall synas i
mötet med varandra.

Vad menar vi?

vi har ett gemensamt och tydligt
förhållningssätt i Katrineholms
kommun.

Hur gör vi?
Alla vi som företräder
kommunen, medarbetare
och förtroendevalda, arbetar
med stor ansvarskänsla,
initiativförmåga och ett
personligt engagemang,
Förutsättningarna skapas
genom ett medvetet agerande
utifrån våra grundläggande
värderingar. Dialogen om våra
värderingar hålls levande på
arbetsplatsträffar och i det
vardagliga arbetet.

I vår organisation handlar
värdegrundsarbetet om att få
ihop en helhet. Värderingarna
blir ett kitt som skapar tydlighet.
Genom att lyfta fram det
önskade nuläget får vi som
medarbetare något att förhålla
oss till. Egentligen menar vi att

!
Värdegrund är ett svenskt
och i viss mån norskt begrepp
som började användas under
1990-talet i diskussioner kring
framför allt ett kollektivs
gemensamma etiska grundvalar.
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år har gått sedan RÖTT antogs
som värdegrund. Mycket arbete
och kampanjer föregick beslutet
att införa den i organisationen.

6

26

27
Foto: Johan Klinthammar

Kommunens värdegrund
Respekt – Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.
Öppenhet – Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och
hjälper varandra
Tydlighet – Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig
och vänlig återkoppling.
Tillit – Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt.
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Medarbetarskap
& ledarskap

Vi är alla medarbetare i Katrineholms kommun.
Medarbetarskapet handlar om hur vi förhåller oss till
varandra, oavsett uppdrag och funktion.
Vart vill vi?
Kommunikation och samverkan är
de perspektiv som binder samman
ledarskapet och medarbetarskapet
i organisationen. För att lyckas
nå uppsatta mål krävs det att
organisationen har motiverade,
engagerade och kompetenta
medarbetare som både vill och
kan ta ansvar för kommunens
utveckling.

Vad menar vi?
I Katrineholm har våra medarbetare
uppdraget i fokus och ett arbetssätt
som präglas av respekt, öppenhet,
tillit, och tydlighet. Vi utgår ifrån
att delaktighet och arbetsglädje
ger engagerade och välmående
medarbetare, vilket bidrar till att
uppfylla målen för verksamheten.
Här vill vi ge förutsättningar för ett
gott medarbetarskap genom att
anställda erbjuds omväxlande och
stimulerande arbetsuppgifter
med möjlighet att utvecklas och att
medarbetarnas kreativitet och idéer
tas tillvara.

Som ledare och chef i
Katrineholms kommun ansvarar
du för att bidra med goda
förutsättningar för medarbetare
att kunna utföra sitt arbete. I
Katrineholm ska chefskapet
präglas av prestigelösa, modiga
och engagerade ledare som
har ett helhetsperspektiv för
sin verksamhet likväl som
kommunens behov. Arbetsklimat
och arbetsmiljö är ett gemensamt
ansvar för både chefer och
medarbetare.

Hur gör vi?
Jag som medarbetare
Bidrar till ett öppet klimat med
goda relationer på arbetsplatsen
genom god kommunikation, mod,
vilja och positiv människosyn. Jag
är medveten om mitt eget ansvar
för utveckling av verksamheten
likväl som utveckling av mig själv
i mitt arbete. Jag förstår mitt
uppdrag som medarbetare och
dess förutsättningar för att

8
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Verktyg

• Medarbetarsamtal &
Medarbetaröverenskommelse
– genomförs årligen
• Arbetsplatsträffar – månadsvis
• Enskild uppföljning – vid behov
• Facklig samverkan – delaktighet
genom ombud
• Kompetensutveckling &
Kompetensutvecklingsplan
• Ledarskapsprofil
• Medarbetarskapsprofil
• Introduktionsutbildning för
nyanställda med uppföljning
efter ett år

!
Din erfarenhet, kunskap och
ditt engagemang är en värdefull
resurs som ska tillvaratas.

3 318
Så många fast anställda är vi
i Katrineholms kommun. Det
innebär att du har mer än 3 000
medarbetare!

29
lyckas i mitt uppdrag. Jag har
kunskap om såväl mina rättigheter
som skyldigheter som anställd.
Jag tar ansvar för att skaffa den
information och kunskap som
behövs för att utföra arbetet på
ett bra sätt. Jag tar initiativ till
den egna och arbetsgruppens
verksamhetsutveckling och lärande
och jag delar gärna med mig av min
egen kompetens. Jag medverkar
i förändringsarbete och verkar
för en god hälsa och arbetsmiljö.
Jag förväntas att medverka där
min kompetens behövs som bäst.
Uppföljning sker vid de årliga
medarbetarsamtalen som jag har
med min närmsta chef.
Jag som ledare och chef
Har ett uppdrag att både se till
den egna verksamheten och
till kommunens gemensamma
uppdrag. Jag leder verksamheten
utifrån kommunens vision,
dess värderingar och mål.

Jag levandegör kommunens
värdegrund genom att omsätta
den i praktiken. Som ledare
och chef behöver jag förstå och
acceptera de system jag verkar i. I
mitt uppdrag ingår att bevaka och
analysera omvärldsförändringar
som kan påverka mitt
verksamhetsuppdrag. Mitt
ledarskap handlar om att se
varje medarbetare och att skapa
förutsättningar för att kunna
använda dess resurser på bästa
sätt. Jag främjar delaktighet och
lärande bland mina medarbetare.
I mitt arbete som chef och ledare
har jag även ett ansvar för min
egen kompetensutveckling och att
skapa en bra balans mellan arbete
och fritid. Jag delar med mig av
mina kunskaper och erfarenheter
till andra chefer genom
mentorsuppdrag och deltagande
i nätverk för chefer. Jag deltar
också i de årliga obligatoriska
ledardagarna.

9
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Kompetensförsörjning
& kompetensutveckling

Katrineholms kommun är en lärande organisation som
skapar förutsättningar för fortlöpande utveckling och
förändring för samtliga anställda.
Vart vill vi?
Våra arbetsplatser främjar
arbetsglädje och ger en trygg
anställning, vilket är grunden för
att kunna utföra ett gott arbete.
Vår personalstyrka anpassas
efter verksamhetens behov och
utifrån omvärldens förändrade
förutsättningar. För att öka
attraktionskraften som attraktiv
arbetsgivare och upprätthålla
en god personalförsörjning
använder vi verktyg och har
ett strategiskt tänkande kring
kompetensutveckling, intern
rörlighet och rekrytering.

Vad menar vi?
I Katrineholms kommun
ska personal- och
kompetensplaneringen vara
medveten och systematisk
för att kunna ha en god
framförhållning. Genom
kompetensutveckling säkerställer
vi att resurser finns och används
effektivt. Alla medarbetare i
kommunens verksamheter ska

ha möjlighet att utvecklas i sitt
arbete, få goda möjligheter till
kompetensutveckling i yrket och
uppmuntras att ta sig an nya
utmaningar och uppmuntras att
ta initiativ till förbättringar. Vår
personalstyrka ska kvalitativt och
kvantitativt vara anpassad till
verksamhetens behov och våra
medarbetare ska avspegla den
mångfald av innevånare som finns
i vår kommun.

Hur gör vi?
Kompetensförsörjning
För att lyckas rekrytera
nya medarbetare ska
rekryteringsprocessen vara
professionell.
Nyanställda ska få en bra
introduktion både i kommunen
i stort och på arbetsplatsen och
uppföljning ska ske löpande.
Medarbetare som slutar erbjuds
avslutningssamtal där synpunkter
och erfarenheter tas tillvara
för att utveckla och förbättra
verksamheten. Intern rörlighet ska

10

30

Verktyg

• KBR
• ARUBA
• Årliga medarbetarsamtal
Kompetensutvecklingsplan
WinLas webb
• Övergripande
kompetensförsörjningsplan
Förvaltningsspecifika
kompetensförsörjningsplaner
• Avslutningssamtal
• Introduktion
• Stipendium för studier på
fritiden

31

Foto: Hanna Maxstad

!
Din erfarenhet, kunskap och
ditt engagemang är en värdefull
resurs som ska tillvaratas.

?
Vet du att medarbetare som
studerar på fritiden kan söka
stipendium från kommunen?

stimuleras så att de erfarenheter,
kunskaper och möjligheter
som finns hos redan anställda
medarbetare tas tillvara. Alla
medarbetare anställs på heltid
med möjlighet att välja att arbeta
på en lägre tjänstgöringsgrad,
beroende på var i livet man
befinner sig. Kombinationstjänster
förekommer för att kunna erbjuda
heltidsanställning till alla och
samtidigt används medarbetarnas
resurser på bästa sätt.
Kompetensutveckling
Utveckling och stimulans i
arbetet är betydande faktorer för
medarbetarnas möjlighet att trivas
väl, prestera bra och leverera
med god kvalitet. Möjlighet till
individuell kompetensutveckling
samt tillvaratagande av befintlig
kompetens är viktiga delar av att
vara en attraktiv arbetsgivare.
Kompetensutvecklingen
bygger på verksamhetens
behov och överensstämmer

med kommunens långsiktiga
utveckling. Medarbetare
och chef tar ett gemensamt
ansvar beträffande den
egna och arbetsgruppens
kompetensutveckling. Strategier
och system för att kartlägga
befintlig kompetens och framtida
kompetensbehov ska utvecklas för
att underlätta vid personal- och
kompetensplanering.
Utbildningsmöjligheterna för
kommunens medarbetare ska
utvecklas, exempelvis genom
betald utbildning inom ramen
för arbetstiden. Medarbetare
som studerar på fritiden
kan ansöka om stipendium.
Kommunen ska kunna garantera
tillsvidareanställning för personer
som arbetar heltid och som
studerar på sin fritid för att läsa in
viss kompetens.
Studenter har möjlighet att söka
en utbildningstjänst som ger
möjlighet att arbeta hos oss under
studietiden.

11

31

32

Hållbart arbetsliv

Katrineholms kommun är en arbetsplats där en bra
arbetsmiljö stimulerar till engagemang i arbetet.
Arbetsmiljön ska vara bra både fysiskt och psykiskt.
Vart vill vi?
En god arbetsmiljö gör det möjligt
för alla medarbetare att känna
trivsel och delaktighet, vilket
främjar hälsa och engagemang.
I det vardagliga arbetet bidrar
alla till en god arbetsmiljö och
tar ansvar för ett arbetsklimat
som kännetecknas av respekt,
öppenhet, tydlighet och tillit,
där vi är varandras arbetsmiljö.
En god arbetsmiljö gör att både
medarbetare och chefer blir goda
ambassadörer i verksamheten och
rekommenderar kommunen som
arbetsgivare.

Vad menar vi?
I Katrineholms kommun ser
vi på begreppet hälsa som att
medarbetare upplever att de
mår bra och har möjlighet till
återhämtning för ett liv i balans
mellan arbete och privatliv.
Varje medarbetare ska känna sig
respekterad, värdefull och uppleva
sig ha en god hälsa. För att
arbetsmiljöarbetet i kommunen

ska ge ett gott resultat krävs
effektiva metoder och rutiner
med fokus på både fysisk och
psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att
både chefer och medarbetare
ska förstå förutsättningarna
för och känna ett engagemang
för verksamheten. Kommunens
satsning på olika förmåner ska ses
som ett led i att skapa möjligheter
för denna balans.

Hur gör vi?
Det är ett gemensamt ansvar
att bidra till en god arbetsmiljö
på arbetsplatsen. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet
ska vara ett hjälpmedel i
verksamhetsstyrningen och
bidra till att förbättra resultat
och kvalitet. Som chef har du ett
särskilt ansvar att arbeta på ett
strukturerat sätt för att uppnå
hälsosamma arbetsplatser som
präglas av tydlighet, dialog och
delaktighet.
Som medarbetare förväntas
du vara engagerad i
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wikin Arbetsmiljö
Personalhandbok
Chefshandbok
Arbetsmiljölagen
Systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM)
Samverkansavtalet
Handlingsplan mot trakasserier
Aktiv återgång rehabiliteringsprocessen
Personalföreningen
Hälsovecka
Hälsoinspiratörer
Friskvårdsbidrag
Friskvård i Katrineholms
kommun - Övergripande
anvisningsdokument
Arbetsmiljöutbildning för
chefer och skyddsombud
Rehabiliteringsutbildning för
chefer
Medarbetarundersökningar
Arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse
HR enheten

!
Att bedriva systematiskt
arbetsmiljöarbete är ett sätt
att skapa ett hållbart arbetsliv.
Alla arbetsgivare är enligt lag
skyldiga att ha ett systematiskt
arbetsmiljöarbete.

33
värdegrundsarbetet likväl
som att du har kännedom
om verksamhetens egna mål
och aktiviteter för att uppnå
dem. Fokus ska vara på
det förebyggande arbetet.
Vi som arbetsgivare ska stimulera
medarbetare till ökad friskvård.
Arbetet med en hälsofrämjande
arbetsplats ska prioriteras
och friskvårdsinsatserna ska
vidareutvecklas. I Katrineholms
kommun ges medarbetare

möjlighet till ett friskvårdsbidrag.
Varje arbetsplats ska anordna
friskvårdsaktiviteter och det ska
finnas hälsoinspiratörer på varje
förvaltning Personalföreningen
breddar utbudet av förebyggande
personalvårdande aktiviteter och
uppmuntrar fler att delta i dem.
För att sprida och uppmärksamma
goda exempel om arbetsmiljö
utdelas årligen en arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse till medarbetare
eller arbetsgrupper.

Foto: Josefin Lundin
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Jämställdhet
& mångfald

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet,
könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas
goda möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar.
Vart vill vi?
Katrineholm är en kommun och
arbetsplats för alla. En mångfald av
olika erfarenheter ger en arbetsmiljö
som präglas av fler perspektiv och
infallsvinklar, vilket bidrar till att
kreativitet och utvecklingskraft ökar i
verksamheten.

Vad menar vi?
Kommunens förhållningssätt till
jämställdhet och mångfald innebär
att vi på våra arbetsplatser har
respekt för varandras olikheter
och förutsättningar. Jämställdhetsoch HBTQ-arbetet ska genomsyra
kommunens personalpolitik och
sätta sin prägel på vår verksamhet.
Likabehandling tillämpas och alla ska
känna sig respekterade. Nolltolerans
gäller beträffande diskriminering eller
annan kränkande särbehandling.
Det är självklart med lika villkor
vid lönesättning, anställning och
friskvård.
Vi arbetar systematiskt för att
skapa öppna och inkluderande
arbetsplatser, där det också ska
finnas möjlighet att anpassa

arbetslivet efter olika faser i livet.
Katrineholms kommun är en
HBTQ-utbildad verksamhet där
vi säkerställer en öppen och
inkluderande arbetsmiljö och ett
professionellt bemötande utifrån ett
HBTQ-perspektiv.

Hur gör vi?
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor
integreras i våra arbetsmiljöfrågor
och är en del av det ordinarie
verksamhetsarbetet på alla nivåer
i organisationen. Som chef är du
ytterst ansvarig att säkerställa
jämställdhetsintegrering både i det
interna och externa arbetet. Som
medarbetare är du ansvarig att känna
till aktuella åtaganden och bidra till
ökad jämställdhet i din arbetsgrupp
och i den verksamhet där du arbetar.
Utbildningssatsningar i HBTQ,
genomförs i samarbete med RFSL.
Alla kommunens medarbetare är
diplomerade i HBTQ och fem enheter
är certifierade.
Att heltid ska bli norm är en viktig
del och bidrar till ett mer jämställt
arbetsliv och samhälle.
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• Trappan- modell för
genusmedveten styrning
• Organisering av arbetet med
genusmedveten styrningstödjande dokument
• Handlingsplan för jämställdhet
CEMR- antas 2020
• Handbok likabehandlingsplan
med aktiva åtgärder-tas fram
hösten 2019

35
Foto: Hanna Maxstad

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute
nectur moloreic to temporendis elestor
ectempore con nonse od mos et porem
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit
labor aut aliquas dendi dolorum acestor
estiund aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat
voluptaquis et occus conecea si ute ium in
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et
eum volorepudae. Olorita turitas simusam
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.
Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute
nectur moloreic to temporendis elestor
ectempore con nonse od mos et porem
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit
labor aut aliquas dendi dolorum acestor

estiund aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat
voluptaquis et occus conecea si ute ium in
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et
eum volorepudae. Olorita turitas simusam
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.
Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute
nectur moloreic to temporendis elestor
ectempore con nonse od mos et porem
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit
labor aut aliquas dendi dolorum acestor
estiund aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat
voluptaquis et occus conecea si ute ium in
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et
eum volorepudae. Olorita turitas simusam
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

15

35

36

Lön & förmåner

Katrineholms kommuns lönepolitik genomsyras av
jämställdhet, jämlikhet och transparens.

Vart vill vi?
Vi har en långsiktig och hållbar
lönestrategi som omsätts
till handlingar vilket gör att
medarbetare, ledare och ledning
får förutsättningar att bedriva en
effektiv verksamhet. Vår lönepolitik
bidrar till att varje arbetsplats
når målen för verksamheten och
stimulerar till utvecklings- och
förbättringsarbete. Löneprocessen
och lönekriterierna är väl kända. Vi
har ändamålsenlig lönespridning
samt individuella och differentierade
löner. Som medarbetare vet jag på
vilka grunder min individuella lön är
bestämd.

Vad menar vi?
Du ska kunna leva på din lön när
du är anställd i Katrineholms
kommun. Alla medarbetare har
rätt till en heltidsanställning som
grund och har möjlighet att välja
tjänstgöringsgrad beroende på var
i livet man befinner sig.
Katrineholms kommun tillämpar
individuell lönesättning. Vad

som styr lönenivå är befattning,
erfarenhet, utbildning, marknad
och den egna prestationen.
Varje medarbetares arbetsinsats
och bidrag till verksamheten är
viktig och därför vill vi att de som
verkligen gör skillnad ska belönas.

Hur gör vi?
Ledare och medarbetare har
återkommande dialog om lön och
prestation. De kommer överens
om individuella mål som bidrar
till verksamhetens utveckling,
följer upp och stämmer av så att
koppling mellan prestation och lön
blir tydlig.
Förmåner
Katrineholms kommun erbjuder
en mängd olika förmåner,
bland annat tjänstepension,
pensionsväxling, semesterväxling,
friskvårdsbidrag och möjlighet att
påverka sin arbetstid. Kommunens
satsning på förmåner är ett sätt
att bidra till en bra balans i livet för
dig som medarbetare.
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• Löneprocess
• Lönestrategi inkl.
handlingsplan
• Lönekriterier med
bedömningsmall
• Lönespann
• Lönepolicy
• (Alla finns i chefshandboken
avsnitt: Lönebildning)
• APT material
• Länk till alla förmåner, finns på
Katrineholm.se
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Lönesättning
Ny individuell lön bestäms vid tre tillfällen:
• Vid nyanställning sätts lön utifrån
arbetsuppgifter och en bedömning av
erfarenhet, kompetens, efterfrågan på
arbetsmarknaden samt den önskade
lönestrukturen.
• Vid löneöversyn sätts lön utifrån
arbetsuppgifter, lönestruktur, individuell
prestation, måluppfyllnad samt en
helhetsvärdering av hur lönekriterierna
uppfylls.

Löneöversyn
För att du som medarbetare ska kunna
påverka din egen lönenivå är det viktigt
att veta på vilka grunder lönen bestäms.
Alla har rätt till ett lönegrundande och ett
lönesättande samtal inför löneöversyn.
Lönesamtalen sker mellan närmaste chef
och medarbetare och utgår från våra
gemensamma lönekriterier:
• Flexibilitet och kompetens
• Ansvarstagande
• Servicekänsla
• Prestation

• Vid förändrad tjänst/funktion görs en
bedömning ifall det är befogat att justera
lönen.

Bild: Nattanan Kanchanaprat
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Läge för liv & lust
Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för
lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det
vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt –
rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl 8–17)
katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Socialförvaltningen

2020-02-13

SOCN/2019:95 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stab

Matilda Sunnanhed

Socialnämnden

Yttrande över revidering av reglemente för intern
kontroll
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta revidering av reglemente för intern kontroll.

Sammanfattning av ärendet
En revidering av styrdokumentet reglemente för intern kontroll. Revideringen består av
att paragraferna tre och fyra tas bort från det nu gällande reglemente för intern kontroll.
Dessa paragrafer beskriver förvaltningschefens och verksamhetsansvarigas ansvar.
Socialförvaltningen anser att dessa två paragrafer kan tas bort eftersom de fortfarande
tydligt framgår i reglementets andra paragraf att nämnden eller den nämnden utser
beslutar om den interna kontrollen.

Ärendets handlingar




Remissanvisningar - Revidering av Reglemente för intern kontroll
Förslag - Reglemente för intern kontroll
Antagen - Reglemente för intern kontroll

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen står bakom förslaget om revidering av reglemente för intern kontroll.
Matilda Sunnanhed
Ekonom

____________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Socialförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-12-09

KS/2019:396 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Remissanvisningar - Revidering av Reglemente för
intern kontroll
Gemensamt för alla ärenden
•

•

Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) ska
belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska
aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa,
tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.
Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt,
vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i
remissvaren/yttrandena.

Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet.
I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet.
Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via
e-post.

Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte
kommer att svara.

Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella
frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått
remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie
handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum
Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2020-04-15.

Remissinstanser
Samtliga nämnder

Kontakt
Emma Fälth 0150-57015, Axel Stenbeck 0150-57080, Marie Sandström Koski 0150-57019
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax: 40

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Styrdokument
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2001-08-20 § 134

Giltighet
Gäller från och med 2020-07-01
Gäller till och med 2024-12-31

Förvaltarskap1
Inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde

Kategori


Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur:
När:

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1

42
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Reglemente för intern kontroll
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och
kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller
oavsiktliga fel.

Organisation
1 § Kommunstyrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll.

2 § Nämnden
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen.
Nämnden, eller den nämnden utser, beslutar om kontroll på de områden som
kommunstyrelsen inte behandlar.

Uppföljning av intern kontroll
3 § Nämndens skyldigheter
Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området och ska
senast i samband med att årsredovisningen upprättas rapportera resultatet från uppföljningen
till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

4 § Kommunstyrelsens skyldigheter
Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen
genomföra sådana.
Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala
företagen.

_______________________
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Styrdokument

Reglemente för intern
kontroll

Övergripande anvisningsdokument

Antagen av kommunfullmäktige 2001-08-20, § 134

Giltighetstid 2008-04-03—2011-12-31
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REGLEMENTE FÖR INTERN
KONTROLL
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2001-08-20

Beslutshistorik
Antaget av kommunfullmäktige 2001-08-20 § 134

Ägare1
-

Förvaltarskap2
-

Uppföljning
Hur:

Kontroll mot ...
Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från …

När:

- månader innan giltighetstiden upphör.

1

Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att
efterfråga och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar.
2

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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REGLEMENTE FÖR INTERN
KONTROLL
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2001-08-20

Reglemente för intern kontroll
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa
funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska
risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Organisation
1 § Kommunstyrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret att det finns en god intern kontroll. I
detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas.
Vidare innebär det att styrelsen eller den styrelsen utser vid behov beslutar om
anvisningar.
2 § Nämnden
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation
upprättas för den interna kontrollen. Nämnden eller den nämnden utser beslutar
om anvisningar på de område som kommunstyrelsen inte behandlat.
3 § Förvaltningschefen
Inom en nämnds område ansvarar förvaltningschefen eller motsvarande för att
konkreta anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll.
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den
interna kontrollen fungerar.
4 § Verksamhetsansvarig
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga
att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera
sina anställda om reglernas innebörd. Vidare har de att verka för att de
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.
Uppföljning av intern kontroll
5 § Nämndens skyldigheter
Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna
området och ska senast i samband med att årsredovisningen upprättas,
rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Rapportering ska
samtidigt ske till kommunens revisorer.
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REGLEMENTE FÖR INTERN
KONTROLL
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2001-08-20

6 § Kommunstyrelsens skyldigheter
Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar
behövs ska styrelsen genomföra sådana.
Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen.
____________________
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Datum

Vår beteckning

Socialförvaltningen

2020-02-13

SOCN/2019:59 - 040

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stab

Matilda Sunnanhed

Socialnämnden

Internkontrollrapport 2019
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll 2019.
2. Nämnden översänder redovisningen till kommunstyrelen och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
I kommunens reglemente för intern kontroll definieras intern kontroll som åtgärder vilka
bidrar till att utveckla och säkerhetsställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga
verksamheter och som därmed ska minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Enligt reglementet ska nämnden följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna
området och senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet från
uppföljningen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.
Kontrollområden för internkontrollen år 2019 omfattar fakturahantering, återsökning
från Migrationsverket, systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i
verksamheten, datasäkerhet, offentlighet sekretess och informationssäkerhet,
dokumentation i individärenden, planera, genomföra och dokumentera en utredning
samt att följa upp behovsprövade insatser och arvoden till familjehem.

Ärendets handlingar


Internkontrollrapport socialnämnden 2019

Ärendebeskrivning
Kontrollområden för internkontrollen år 2019 omfattar fakturahantering, återsökning
från Migrationsverket, systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i
verksamheten, datasäkerhet, offentlighet sekretess och informationssäkerhet,
dokumentation i individärenden, planera, genomföra och dokumentera en utredning
samt att följa upp behovsprövade insatser och arvoden till familjehem.
Socialförvaltningens verksamhetssystem har inte följt socialförvaltningens organisation
vilket bland annat bidragit till fel i konteringen till ekonomisystemet. Efter en
uppdatering av verksamhetssystemet under slutet av år 2019 följer
verksamhetssystemet socialförvaltningens organisation. Vad gäller övriga
kontrollmoment i kontrollområdet fakturhantering förekommer det kunskapsbrister,
därför kommer socialförvaltningen under första kvartalet år 2020 införa en obligatorisk
utbildning i ekonomi för samtliga medarbetare.
För kontrollområdet arvoden till familjehem kommer rutinerna att arbetas om under år
2020 i samband att en ny modul i verksamhetssystemet införs. I kontrollområdet för
datasäkerhet behöver nya rutiner upprättas med tydligare ansvarsfördelning. Dessa två
KATRINEHOLMS KOMMUN
Socialförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post:socialforvaltningen @katrineholm.se
Telefax: 49

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2020-01-16

SOCN/2019:59 - 040

Stab

kontrollområden kommer att förtydligas och arbetet med nya rutiner kvarstår till
nästkommande internkontrollplan.
Kontrollen är tillräcklig och rutin finns och efterföljs i de resterande kontrollområdena. I
vissa kontrollmoment som handlar om rutiner, finns rutinerna men ett fortsatt behov
finns av att löpande uppdatera och implementera dem i verksamheten.

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Akten
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Internkontroll
rapport
2019

Socialnämnden
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Sammanfattning.........................................................................................................3
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Sammanfattning
Kontrollområden för internkontrollen år 2019 omfattar fakturahantering, återsökning från
Migrationsverket, systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten,
datasäkerhet, offentlighet sekretess och informationssäkerhet, dokumentation i individärenden,
planera och genomföra och dokumentera en utredning samt följa upp en behovsprövas insats och
arvoden till familjehem.
Socialförvaltningens verksamhetssystem har inte följt socialförvaltningens organisation vilket bland
annat bidragit till fel i konteringen till ekonomisystemet. Efter en uppdatering av
verksamhetssystemet under slutet av år 2019 följer verksamhetssystemet socialförvaltningens
organisation. Vad gäller övriga kontrollmoment i kontrollområdet fakturhantering förekommer det
kunskapsbrister, därför kommer socialförvaltningen under första kvartalet år 2020 införa en
obligatorisk utbildning i ekonomi för samtliga medarbetare.
För kontrollområdet arvoden till familjehem kommer rutinerna att arbetas om under år 2020 i
samband att en ny modul till verksamhetssystemet införs. I kontrollområdet för datasäkerhet
behöver nya rutiner upprättas med tydligare asvarsfördelning. Dessa två kontrollområden kommer
att förtydligas och arbetet med nya rutiner kvarstår till nästkommande internkontrollplan.
Kontrollen är tillräcklig och rutin finns och efterföljs i de resterande kontrollområdena. I vissa
kontrollmoment som handlar om rutiner, finns rutinerna men ett fortsatt behov finns av att löpande
uppdatera och implementera de i verksamheten.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga
rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:












Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde:

Fakturahantering
Kontrollmoment:
Rutin för attest, kontering, moms, debiteringsrutiner.
Kontrollansvarig
Ekonom
Riskvärdering
9
Kommentar
Datum för kontroll: 2019-12-19
Resultat:
Kontering och attest sker enligt gällande regelverk. Rutiner bör förtydligas för bättre hantering i
systemet. Nästkommande budget kommer i högre grad fördelas ut på verksamheterna, vilket ställer
högre krav på att dessa rutiner tydliggörs och förankras.
Återsökning av moms görs, men rutinen kan förbättras enligt gällande regelverk.

Kontrollområde:

Återsökning från Migrationsverket
Kontrollmoment:
Rutin för ansökan om ersättning för asylsökande och personer med uppehållstillstånd
Kontrollansvarig
Enhetschef bistånd barn, unga och vuxna
Ekonom
Riskvärdering
9
Kommentar
Datum för kontroll: 2019-12-19
Resultat:
De flesta ersättningar som socialförvaltningen får från Migrationsverket är idag schablonbelopp som
betalas ut utan ansökan. Ett fåtal ansökningar görs under året och där följs Migrationsverkets
6(10)
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anvisningar. Arbetsfördelning av vem som ansvarar för olika delar av ansökan samt håller sig
informerad om vad som kan sökas bör förtydligas.

Kontrollområde:

Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten
Kontrollmoment:
Rutin för egenkontroll, tillbud, avvikelserapportering, klagomål och Lex Sarah
Kontrollansvarig
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Riskvärdering
9
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-08
Resultat:
Det finns rutiner publicerade på Communis. Rutiner gås igenom kontinuerligt på APT.

Kontrollområde:

Datasäkerhet
Kontrollmoment:
Uppföljning av loggar i verksamhetssystemet
Kontrollansvarig
Enhetschefer, systemförvaltare
Riskvärdering
9
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-09
Resultat:
Inga loggar har följts upp under året. Ny rutin upprättas för loggkontroll inför 2020.
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Kontrollområde:

Offentlighet, sekretess och informationssäkerhet
Kontrollmoment:
Rutin för diarieföring, förvaring och utlämning av allmänna handlingar
Kontrollansvarig
Enhetschef Staben
Riskvärdering
9
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-08
Resultat:
Rutin finns för diarieföring. En ny rutin har tagits fram för utlämning av handlingar.
Kontrollmoment:
Rutin för personalens tystnadsplikt, skyldighet att lämna ut uppgifter, behörighet att ta del
av dokumentation
Kontrollansvarig
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Enhetschef Staben
Riskvärdering
10
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-08
Resultat:
Personal informeras om tystnadsplikt i samband med anställningen och introduktionen. Under året
har en ny rutin tagits fram för utlämning av handlingar samt rutin för hantering av socialregistret
där även dokumentation ingår.

Kontrollområde:

Dokumentation i individärenden
Kontrollmoment:
Rutin för inkomna handlingar som tillhör personakt samt upprättande, förvaring och gallring
Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Enhetschef Staben
8(10)
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Riskvärdering
10
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-08
Resultat:
Rutin finns och efterlevs.
Kontrollmoment:
Rutin för förvaring av handlingar när anmälan inte leder till att utredning inleds
Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Enhetschef Staben
Riskvärdering
9
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-08
Resultat:
Rutin finns och efterlevs

Kontrollområde:

Planera, genomföra och dokumentera en utredning samt följa upp en
behovsprövad insats
Kontrollmoment:
Rutin för att insatser verkställs inom 90 dagar
Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Riskvärdering
10
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-09
Resultat:
Rutin finns och följs. Administratör på avdelningen kontrollerar med handläggare varje vecka,
redovisas en gång i månaden till socialnämndens utskott. Behov av uppdatering och
implementering i verksamheten
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Kontrollmoment:
Rutin föruppföljning av pågående insatser
Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Riskvärdering
9
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-09
Resultat:
Följer minimikravet på uppföljning enligt socialtjänstlagen. I övrigt följs insatser upp enligt
överenskommelse med respektive öppenvård. Behov av uppdatering och implementering i
verksamheten

Kontrollområde:

Arvoden familjehem och jourhem
Kontrollmoment:
Rutiner för kontroll av utbetalningar till familjehem och jourhem
Kontrollansvarig
Avdelningschef
Ekonom
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: 2019-12-23
Resultat:
Ny modul i verksamhetssystemet för arvodering kommer att införas under första kvartalet 2020.
Rutiner kommer att uppföras i samband med detta.
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Datum

Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN

2020-02-12

SOCN/2018:42 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stab

Ann Godlund

Socialnämnden

Årsredovisning för socialnämnden 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens årsredovisning för 2019 och
överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -46 246 tkr för helår 2019. Denna
avvikelse påverkas av 7 372 tkr som avser kostnader för år 2018. Årets avvikelse baserad
på tolv månader är -38 874 tkr.
År 2019 har varit turbulent utifrån ett stort underskott i budget men också ett år där
många delar av förvaltningens arbete setts över. Ett antal områden har identifierats
under hösten som har bäring på såväl ekonomi och kvalitet. Socialförvaltningen behöver
också se över arbetsformer när det gäller handläggning av ärenden, rutiner kring
budgetuppföljning samt kvalitet och kostnader i samband med olika insatser. Inom flera
verksamhetsområden är arbetet påbörjat och kommer fortsätta under år 2020.

Ärendets handlingar
Årsredovisning för socialnämnden 2019

Ann Godlund
Enhetschef staben

____________________
Beslutet skickas till:
Akt
Kommunstyrelsen

KATRINEHOLMS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 00
E-post:Ann.Godlund@katrineholm.se
Telefax: 61

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Inledning
Ansvarsområde
Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och
behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM). Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § ska samtliga insatser inom socialtjänsten vara av
god kvalitet. Utförande av insatser inom socialtjänsten genomförs av personal med relevant
utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras.
Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen. Som grund för bedömning av serveringstillstånd ligger alkohollagen
och andra tillämpliga lagtexter. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i
register inom nämndens verksamhetsområde.
Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna
ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor, insatser mot familjevåld, budgetrådgivningen och
handläggning enligt skuldsaneringslagen.
För att kunna nå personer i ett tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har
socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten,
Kollektivet HVB samt Klivets stödboende.
Vårdförbundet Sörmland bedriver familjerådgivning och Vårnäs behandlingshem för flera
kommuners räkning. Katrineholms kommun är medlem i Vårdförbundet och har tillgång till öppet
intag till Vårnäs behandlingshem.
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Förvaltningsberättelse - resultat,
bedömning & framåtblick
Sammantagen bedömning
År 2019 har varit turbulent utifrån ett stort underskott i budget men också ett år där många delar av
förvaltningens arbete setts över. Verksamheten har inte anpassats efter kraftigt minskade intäkter
från Migrationsverket, minskningen skedde redan från halvårsskiftet 2017 då schablonersättning
infördes. Årets resultat är påverkat av kostnader från december år 2018. Kostnader för placeringar
är för 13 månader jämfört med tolv månader som prognoser under året har baserats på. Ett antal
områden har identifierats under hösten som har bäring på såväl ekonomi och kvalitet.
Organisationen behöver ses över då mycket tid går till att flytta ärendetyper internt mellan grupper
och enheter. Socialförvaltningen behöver också se över arbetsformer när det gäller handläggning av
ärenden, rutiner kring budgetuppföljning samt kvalitet och kostnader i samband med olika insatser.
Inom flera verksamhetsområden är arbetet påbörjat och kommer fortsätta under år 2020.
Jämförelser mot andra kommuner avseende kvalitet och ekonomi har gjorts under hösten år 2019.
Resultatet påvisar att socialförvaltningen har ett avsevärt högre kostnadsläge inom samtliga
verksamhetsområden än kommuner i riket men även i jämförelse med socioekonomiskt lika
kommuner. Av öppna jämförelser framgår att socialnämnden har många utmaningar och
förbättringsområden i bland annat att hålla utredningstider, följa upp insatser, samarbete internt
och externt för att förbättra insatserna för klienter och ta till vara individers nätverk i högre
utsträckning.
Samtliga tjänster inom barn och unga är tillsatta och kommer även det bidra till kvalitetshöjning
inom verksamhetsområdet. Denna enhet har inte varit fullbemannad under de senaste två åren.
Flera verksamheter har under inledningen av året utökat antalet anställda vilket resulterat i ett för
högt antal helårsanställda mot budget. Under senare delen av år 2019 gjordes en översyn av antalet
tjänster vilket kommer resultera i neddragningar av personal som kommer verkställas under åren
2020-2021. Socialnämnden beslutade om en åtgärdsplan inför 2019. Det socialförvaltningen har
genomfört är att alla bemanningskonsulter har fasats ut under året.
Det ekonomiska biståndet ökade under året på grund av ett antal olika faktorer som
socialförvaltningen har haft svårt att råda över, bland annat en stor inflyttning från andra
kommuner. Nya anställningsformer för försörjningsstödstagare började användas i slutet av året
och kommer att utökas som arbetsmetod under 2020. Under året har ett aktivt arbete gjorts för att
finna alternativ till placeringar vilket gett bra resultat. Fler invånare kan nu ges vård på hemmaplan
och arbetet behöver fortsätta under år 2020 och även vara en kontinuerlig del i det ordinarie
arbetet.
Socialförvaltningen har även ändrat rutiner kring fakturahantering och arbetet med att se över
kostnader i olika delar av verksamheten fortsätter. Allt sammantaget har gjort att kostnader minskat
inom många områden även om detta inte är synligt i årets resultat.

Framåtblick
För ekonomiskt bistånd är den stora utmaningen att i samarbete med Viadidakt och
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Arbetsförmedlingen få biståndstagare att närma sig arbetsmarknaden genom olika
arbetslivsinriktade insatser för att kunna bli självförsörjande.
Det pågår arbete med att digitalisera ansökan om ekonomiskt bistånd. De positiva effekterna i form
av minskad administration och frigjord tid för direkt klientarbete bedöms kunna uppnås i samband
med automatisering som kommer att ske när nytt verksamhetssystem är upphandlat.
Under hösten år 2019 uppmärksammades det på socialförvaltningen en markant ökad inflyttning till
kommunen, vilket har benämnts i media med begreppet social dumpning. Frågan har lyfts lokalt och
nationellt och socialförvaltningen följer utvecklingen noggrant. Ett brev har tagits fram som kommer
skickas till berörda kommuner om fler inflyttningar uppmärksammas..
De utmaningar som finns för arbetet med vuxna med missbruksproblematik är att fortsätta att
utveckla arbetssätt och metoder av hemmaplanslösningar. Detta för att minska placeringskostnader
samt effektivisera arbetet och att invånarna i högre utsträckning ges möjlighet till kvalificerade
behandlingsinsatser i sin hemmiljö. Att se över placeringstider och planering för hemtagning efter
behandlingshemsvistelse är ytterligare områden att fortsätta arbeta med.
För att kunna vidareutveckla hemmaplanslösningar är det viktigt att utveckla samarbetet med
regionen och då främst med psykiatrin. Antalet personer med en komplex problematik och stora
omvårdnadsbehov har ökat. För att möta behoven behövs koordinerade insatser från flera parter
och aktörer.
Ett arbete är påbörjat med att förbättra samarbetet mellan enheterna vad gäller våld i nära relation i
syfte att förbättra stödet för de personer som är utsatta för våld.
Stora utvecklingsbehov finns i barn och ungdomsvården bland annat att inför placering utreda
nätverksplaceringar och ta fram metoder för bättre skyddsplanering där det förekommer våld.
Metoder att arbeta med unga och missbruk är en utmaning de kommande åren då behoven tycks
komma att öka inom detta område.
Under år 2020 ska samtliga processer ses över för att höja kvalitén i verksamheten.
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Volymutveckling
Volymmått

Utfall 2018

Utfall 2019

599

588

49

35

14944

10500

Antal utnyttjade vårdygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga

4571

3500

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande

24078

26000

Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande

6649

6000

Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna

7690

7000

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag

1238

2060

81

78

Nytt mått

11

125

115

Antal sociala kontrakt

94

88

Antal stadigvarande serveringstillstånd

30

30

Antal inkomna aktualiseringar

4314

5376

Antal startade utredningar

2005

1946

Antal avslutade utredningar

1940

1952

Antal pågående utredningar

449

405

Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad
Antal ensamkommande barn och unga
Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och unga

Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner
Antal ärenden spelmissbruk
Antal kvinnofridsärenden

Kommentar till volymutveckling
Volymmåtten för antal vårddygn år 2019 är uppskattade och avrundade till hela hundratal. Efter en
omarbetning i verksamhetssystemet av organisationen under slutet av år 2019 har statistik som
hämtas från rapportmallar i systemet blivit felaktig. Övriga volymmått där aktuell data hämtas från
verksamheten och delar av verksamhetssystemet som inte berördes av omarbetningen är angivna i
exakta mått.
Minskningen av antalet ensamkommande barn under år 2019 har berott till stor del på att gruppen
födda år 1999 och som inte var inskrivna i gymnasieskolan har avslutats som ungdomsärenden
inom socialförvaltningen. Andra faktorer var att en grupp avslutats sina gymnasiestudier samt att en
annan del avslutats med anledning av familjeåterföreningar.
Antalet barn och unga på institution har minskat för att istället ge en ökning i familjehemsvården,
vilket är en utveckling som socialförvaltningen ser positivt på.
Arbetet med målsättningen att minska antalet placeringar för vuxna har börjat ge resultat. Antalet
vårddygn på institution för vuxna har minskat jämfört med år 2018. Antalet vårddygn på Vårnäs
öppet intag har ökat bland annat i och med att socialförvaltningen i första hand hänvisar dit som en
del av kommunens vårdkedja och efter den behandlingen tar kommunens öppenvård Mercur vid.
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Målredovisning
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Under året har alkoholhandläggaren gjort 24 tillsynsbesök och haft samverkansträffar med
Länsstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Skatteverket och Polismyndigheten i KFV-regionen.
Under våren hölls en krögarträff med information från alkoholhandläggaren och andra
myndigheter. Det har också hållits en utbildning för länets politiker där bland annat Länsstyrelsen
informerade om alkohollagen och arbetet med serveringstillstånd och tillsyn. Utbildningen
Ansvarsfull Alkoholservering genomfördes i maj där restaurangägare och dess personal från
Katrineholm, Flen och Vingåker var inbjudna.
Sammanställningar av gjorts under hösten av socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd
vilka arbetsmarknadspolitiska insatser personer aktuella för försörjningsstöd har deltagit i hos
Arbetsförmedlingen och Viadidakt. Syftet är att påvisa behov av insatser som möter upp
individernas behov för att komma till egen försörjning. Ett tätt samarbete har inletts med Viadidakt
om arbetsmarknadsåtgärder riktad mot målgrupper inom ekonomiskt bistånd. Positiva resultat
hoppas kunna påvisas under år 2020.
Under året har det avslutats ett hundratal fler ärenden än vad som har startats på enheten för
ekonomiskt bistånd. Det tyder på en genomströmning av ärenden. Samtidigt har många
personer/familjer under lång tid varit i behov av att ansöka om bistånd till sin försörjning. Idag är ett
antal personer aktuella för ekonomiskt bistånd långt ifrån anställningsbara på den reguljära
arbetsmarknaden. Hur Viadidakt tillsammans med socialförvaltningen lyckas med att utrusta
personer för arbetslivet eller förbereda individer för studier är avgörande för att utbetalningar av
ekonomiskt bistånd ska kunna minska.
Under de senaste åren har samverkan försvårats med de statliga myndigheterna
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. När medborgare inte får ersättningar så som
sjukersättning och aktivitetsersättning behöver de ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen.
Socialförvaltningen har uppmärksammat nya utsatta grupper som har varit i behov av att ansöka
om ekonomiskt bistånd till sin försörjning. Ett exempel är unga personer som fått avslag på
aktivitetsersättning. Denna fråga kommer att lyftas vidare i olika samverkansforum.
Under året har ett stort antal personer/familjer flyttat från andra kommuner till Katrineholm och
flera av dessa bedöms vara i behov av ekonomiskt bistånd under lång tid. Inflyttningen
uppmärksammades under första halvan av året och började kartläggas systematiskt i september.
Problematiken har lyfts på kommunledningsnivå och även nationellt.
Mottagningsgruppen har utökats till sex socialsekreterare som handlägger och gör bedömningar i
alla nya ärenden inom ekonomist bistånd. Det har bidragit till en kvalitetshöjning på utredningarna
och mer likartade bedömningar.

Resultatmål/Uppdrag
Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB

Kommentar
Under hösten har ett tätt samarbete inletts med Viadidakt.
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Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

Ökad övergång från
försörjningsstöd till egen
försörjning
SOCN, VIAN

Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat under året

Minskade kostnader för
utbetalt försörjningsstöd
SOCN

Trots att antalet hushåll minskar så ökar utbetalt försörjningsstöd.

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Socialnämnden har påbörjat arbetet med effektiv samordning för trygghet, EST, tillsammans med
andra kommunala förvaltningar, polis och näringsliv. EST syftar till att genom samverkan öka
tryggheten i den offentliga miljön och motverka brott. Som en del i arbetsmetoden EST deltar
ungdomsenheten samt mottagning från enheten barn och ungdom. Socialnämnden rapporterar
veckovis om nuläget gällande trygghet och säkerhet.
Ungdomsenheten har fortsatt haft fältarbete under året. Under dagtid har fältarbetet pågått på
högstadieskolor. På kvällar och helger har fokus varit främst i centrumområdet och vid Perrongen.
Resultatmål/Uppdrag
Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB,
KIAB, VSR

Kommentar
Genom det påbörjade arbetet med EST har det redan gett effekt. Brott har upptäckts
och har kunnat förhindras i ett tidigare skede. Arbetssättet kommer fortsätta
utvecklas under 2020.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Socialnämndens arbete med SkolFam fortlöper och i dagsläget är elva barn inskrivna, vilket är den
fulla kapaciteten för SkolFamteamet. Under året har styrgruppen för SkolFam beslutat att begränsa
insatsen till barn som är familjehemsplacerade inom en radie på cirka sex mil från Katrineholm.
Samtliga barn som varit inskrivna i SkolFam har godkända betyg när de slutat årskurs nio.
Socialnämndens egna boenden, Kollektivet HVB och Klivet stödboende, har under våren arbetat
med att förbättra och utveckla samarbetet med mentorer på gymnasieskolan för att tidigare möta
upp ungdomarnas behov av stöd för en fungerande skolgång.
Socialnämndens gemensamma verksamhet med bildningsförvaltningen för hemmasittare, Samtid,
har tidigare bestått av en 50 procent tjänst från socialnämnden. Sedan februari ska familjer med
barn och unga i Samtid kontakta Familjeenheten för stöd. Bildningsnämnden arbetar främst med
eleven och Socialnämnden med familjen.
Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

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

Socialnämnden har tillsammans med bildningsnämnden ett antal verksamheter i
skolan som syftar till att förbättra barn och ungas skolresultat.

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

Socialnämnden har tillsammans med bildningsnämnden ett antal verksamheter i
skolan som syftar till att förbättra barn och ungas skolresultat.

Trygg vård & omsorg
Under året aktualiserades 1754 barn och unga, vilket är i stort sett samma inflöde som under 2018.
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Av dessa aktualiseringar inleddes 513 utredningar. I början av året var inflödet lägre, men i början av
hösten var inflödet dubbelt så högt mot tidigare år. Ökningen bestod främst av ungdomsärenden
där det fanns oro för kriminalitet. Antalet anmälningar gällande barn som upplever eller bevittnar
våld i hemmet är fortfarande högt. Placerade ungdomar på institution har ökat något i slutet av året
men är ändå förhållandevis lågt, dock är vårddygnskostnaderna höga.
Utifrån statistik från Barnahus i Nyköping ligger socialnämnden i Katrineholm, högt när det gäller
antalet samråd, precis som tidigare år. Av totalt 260 samråd har Katrineholm haft 86 av dessa, vilket
motsvarar 33 procent av alla samråd. Jämfört med exempelvis Nyköping som har haft näst flest
samråd på 25 procent.
Den länsgemensamma socialjouren startade upp i mitten av mars. Det är betydligt färre ärenden
som aktualiseras till den länsgemensamma jouren i jämförelse med när socialnämnden hade en
egen beredskapsjour.
Familjecentralen har startat ett kulturanpassat föräldrastödscafé med syftet att ge somaliska
föräldrar möjlighet att prata om föräldraskap, barns behov och det svenska samhället.
Kampanjveckan "Spela roll" har initierats av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Familjecentralen uppmärksammade kampanjen via ett öppet hus där Mercur öppenvård samt
ungdomsenheten informerade om stöd och hjälp vid missbruk och för anhöriga till missbrukare.
Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan påverka barn
negativt. Gruppverksamhet för barn och unga som växer upp med föräldrar med missbruk eller
psykisk ohälsa har genomförts under året, både en tonårsgrupp och en barngrupp. Vid
föräldrautbildningen COPE deltog föräldrar uppdelat i två grupper utifrån indelning barn- eller
tonårsförälder. COPE har även genomförts individuellt som insats för föräldrar till barn på
Kollektivet HVB.
Genom samverkan med polis och högstadieskolor har det kommit till socialnämndens kännedom
att kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende sjunkit ned i åldrar från högstadiet till övre
mellanstadiet. För att förebygga tidiga sociala problem hos unga och för att informera pedagoger,
övrig personal samt barn och unga om vilket stöd som kan erbjudas har fältassistenter och
ungdomsbehandlare gjort klassrumsbesök i alla årskurs 6 i Katrineholms kommun.
Ungdomsenheten har tillsammans med kommunstrateg påbörjat implementering av ANDTScoachmetoden (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). Syftet är att ge professionella
som arbetar direkt eller indirekt med barn och unga högre kunskaper och verkningsfulla metoder
för att motverka bruk och missbruk.
Personer som ansöker om behandling informeras alltid om den behandling som erbjuds på
hemmaplan genom socialnämndens öppenvård och möjligheten att via öppet intag erhålla
behandling på Vårnäs. Under juli månad hade Katrineholm fyllt sina avtalade vårddygn på Vårnäs.
Även Mercur har haft ett högt inflöde. I snitt har trettio personer varit inskrivna för behandling varje
månad.
Sedan juli månad har öppenvården utöver 12-stegsbehandling utökats med KBT-baserad
behandling. Denna utökning och breddning av insatser på hemmaplan medför att ett ökat antal
personer kan erbjudas behandling utifrån olika behov av stöd, i Katrineholms kommun. Under det
senaste halvåret har totalt 15 personer genomgått eller har en pågående behandling inom KBTbaserad behandling. KBT-baserad behandling beviljas efter biståndsbeslut. En uppskattning är att
sex personer kunde varit aktuella för extern HVB-placering om de inte deltagit i behandlingen på
hemmaplan. Öppenvårdsbehandling sker ofta i kombination med något av de boendealternativ som
erbjuds inom enheten sociala boenden.
Till vuxengruppen har inflödet av nya aktualiseringar varit i genomsnitt 46 nya i månaden, där det
under juni och oktober månad var störst antal. Under året har målgruppen 19 – 35 år ökat något.
Personer i målgruppen har ofta en omfattande problematik när det gäller blandmissbruk, psykisk
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ohälsa, neuropsykiatrisk problematik och i vissa fall även viss intellektuell funktionsvariation.
Personerna har oftast en tidig debut av alkohol och droger i 12-13 års åldern. Ytterligare en
målgrupp som ökat under året är äldre personer över 55 år som har ett flerårigt missbruk som lett
till både omfattande fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Orosanmälningar inkommer utifrån
att personer lever i misär och riskerar eller har blivit bostadslösa. Det finns även en psykiatrisk
problematik i dessa ärenden.
När det gäller samsjuklighet finns en flerårig samverkan med vård- och omsorgsnämnden där fyra
personer varit aktuella under året. Gemensam planering har gjorts kring flera klienter där båda
nämnderna ger insatser. Arbetet kring samverkan gällande samsjuklighet pågår och kommer att
utvecklas under kommande år. Av de externa placeringarna är det sex placeringar som är långvariga
med omfattande omvårdnadsbehov på grund av samsjuklighet.
Det har skett en ökning av ansökningar från kvinnor som önskar skydd på grund av våld i nära
relation samt hedersrelaterat våld. Dessa kvinnor hänvisas i första hand till stödsamtal hos
relationsvåldsteamet, men det är även en klar ökning av antalet externa skyddsplaceringar. När det
gäller våld i nära relation har det under året beviljats skyddat boende till elva vuxna. Sju placeringar
är avslutade under året, de flesta planerade med utflytt till annan kommun. Ett tiotal som sökt
vuxengruppen för stöd när det gäller relationsvåld har bott en eller flera nätter i kommunens
jourlägenheter vilket gjort det möjligt att göra skyddsutredning och bedöma behovet av stöd.
Personalen på vuxengruppen har utbildats i de evidensbaserade metoderna SARA och Patriark vilket
ökar kompetensen i att genomföra skyddsutredningar i relationsvåldsärenden.
Arbetet med kommunövergripande samverkan mot hedersrelaterat våld har påbörjats genom en
workshop. En hederskonferens i samarbete med Länsstyrelsen anordnades för deltagare från
bildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen samt kvinno- och
tjejjouren Miranda.
Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

Ökad möjlighet till
delaktighet och inflytande
SOCN, VON
Anhörigstödet ska
utvecklas
SOCN, VON

Socialnämnden har erbjudit ett stort antal anhörigträffar under året.

Förebyggande och tidiga
insatser för barn och unga
ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN

Insatser har gjort som klassrumsbesök, lyckliga gatorna, besök på öppna förskolan
och erbjudit föräldrautbildningar.

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

Socialnämnden har förbättrat resultatet av insatser för barn och unga.

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

Antalet placeringar och kostnaderna har minskat. Fler har erbjudits öppna insatser.

Kommunens kostnader
för placeringar ska minska
BIN, SOCN, VON

Antalet placeringar och kostnaderna har minskat. Fler har erbjudits öppna insatser.
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Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

Färre barn och unga ska
utsättas för risk att skadas
till följd av eget eller
andras bruk av tobak,
alkohol eller narkotika
KS, BIN, BMN, KULN,
SOCN

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
I de utredningar som görs på barn och unga inom socialtjänsten är barn och ungdomars aktiviteter
på fritiden, ett av de områden som särskilt beaktas. Ett av skälen till att detta område beaktas är att
man vet att det är en stark friskfaktor för barns helhetssituation om den deltar i ett exempelvis
idrottsligt sammanhang.
Under sommaren föreläste alkoholhandläggaren om arbetet inom kommunen vad gäller tillsyn och
tillståndsgivning av serveringstillstånd för ANDTS-ambassadörerna. ANDTS står för alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel om pengar. ANDTS-ambassadörerna har haft feriejobb i Lyckliga
Gatorna. Syftet har varit att ge ökad kunskap i förebyggande arbete kring ANDTS samt att bli en del i
kommunens arbete för att hindra fler från att hamna i missbruk av ANDTS.
Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

Fler ska delta aktivt i
kultur-, idrotts- och
fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VON
Kultur, idrott och fritid för
barn och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

Hållbar miljö
Socialnämnden följer den resepolicy som finns inom kommunen avseende tjänsteresor i den mån
det går. Fler medarbetare tar tåg i tjänsten vid längre resor. Socialnämnden har ett antal
tjänstecyklar för att ge möjlighet till miljövänligt transportsätt under arbetet.
Socialnämnden finns representerad i kommunens digitaliseringsråd och har under året påbörjat ett
intensivt arbete med digitalisering inom socialförvaltningens olika verksamheter. Genom
digitalisering ska användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska.
Resultatmål/Uppdrag
Ökad energieffektivitet i
kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB, KIAB

Kommentar
Arbete pågår

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Socialförvaltningen har gjort en mindre organisationsförändring som trädde i kraft den första maj.
Myndighetsavdelningen delades i två avdelningar, en för barn, unga och familj samt en för
ekonomiskt bistånd och vuxna. Inom myndighetsavdelningen finns stora ekonomiska kostnaderna
och genom att dela avdelningen kommer arbetet med åtgärder kunna göras mer riktat och
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djupgående.
Under året har socialförvaltningen lyckats fylla samtliga vakanser på enheten för barn och unga.
Därmed har samtliga utredningskonsulter kunnat avslutas.
Socialnämnden har under våren tagit emot flera studenter och under sommaren erbjöds flera av
dem utbildningstjänster. Under våren 2019 har en socionomstuderande haft sina
verksamhetsförlagda studier på enheten barn och familj. Under hösten 2019 har en
socionomstuderande varit i arbetsgruppen ekonomiskt bistånd samt en i mottagningen på enheten
barn och unga.
Fyra personer inom enheten barn och unga påbörjade under år 2019 att läsa upp sin behörighet för
att kunna arbeta med myndighetsutövning barn. På enheten barn och familj fortsätter de två som
inte har socionombehörighet att komplettera för att uppnå full behörighet.
Öppna insatser har haft en socionomstuderande som fick fortsatt anställning genom
utbildningstjänst. Kompetensutvecklingen under året har till stor del handlat om att öka
kompetensen i metoder för att möta våldsutsatta och våldsutövare samt för att kunna erbjuda
behandlingsinsatser till barn och familjer där våld och försummelse förekommer eller för att
förebygga att dessa problem uppstår
Under året har socialförvaltningen påbörjat ett intensivt arbete med digitalisering inom
förvaltningens olika verksamheter. Målsättningen är att införandet av e-tjänster och andra digitala
arbetssätt kommer att frigöra personalresurser som kan nyttjas på andra sätt.Ett exempel är
skapandet av e-tjänst för återansökan av ekonomiskt bistånd.
Den nya länsgemensamma socialjouren startade i mars 2019. Som ett led i detta har socialnämnden
nu ett eget jourhem samt digital signering för socialnämndernas ordförande.
Inför verksamhetsplanering och förändringar lyfts frågor på samverkan, arbetsplatsträffar och
gruppträffar för att skapa dialog och engagemang. Det är viktigt att få alla medarbetare att känna sig
delaktiga i beslut som berör deras verksamhet.
Vid sjukfrånvaro har respektive chef kontakt med medarbetaren för att tidigt kunna förebygga
längre sjukskrivning. Alla rehabiliteringsärenden dokumenteras kontinuerligt.
Resultatmål/Uppdrag
Säkrad
kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Kommentar
Socialnämnden har tagit emot praktikanter och har haft utbildningstjänster under
året. Socialnämnden har också gett barnutredare en möjlighet att utifrån
behörighetskravet för barn och unga att komplettera sina utbildningar med
högskolestudier utifrån socialstyrelsens krav.

Ökat
medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON
Förbättrad hälsa för
kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Socialnämndens sjukfrånvaro har minskat.

Kommunens tillgänglighet
för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Socialnämnden har infört och kommer att införa ett antal e-tjänster

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Socialnämnden har infört och kommer att införa ett antal e-tjänster
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Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

Ökad effektivitet genom
nya samverkansformer
internt och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB,
KIAB, KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till
minst en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna
ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON
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Särskilda uppdrag
Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021
Uppdrag

Kommentar

Fortsatt verksamhetsutveckling genom
digitalisering och lansering av minst 50
fullvärdiga e-tjänster

2020-02-07

Öka övergången till egen försörjning
bland kvinnor och män som har
försörjningsstöd

2020-02-07

Under hösten har socialnämnden arbetat aktivt med
verksamhetsutveckling genom digitalisering. Flera e-tjänster har skapats
för båda medarbetare och för externa användare. Flera andra tjänster
har också påbörjats och kommer att slutföras under våren 2020.
Socialnämnden har påbörjat olika samverkansprojekt med Viadidakt och
Arbetsförmedlingen för att få ut individer i egen försörjning.

Under hösten har socialnämnden arbetat aktivt med verksamhetsutveckling genom digitalisering.
Flera e-tjänster har skapats för båda medarbetare och för externa användare. Flera andra tjänster
har också påbörjats och kommer att slutföras under våren 2020. Fokus har varit att skapa en etjänst för återansökan för ekonomiskt bistånd, arvodering till uppdragstagare samt digital
kommunicering med Skatteverket gällande föräldraskap/faderskap. Arbete sker i samråd med CGI,
leverantör av verksamhetssystemet Treserva samt kommunens digitaliseringsavdelning.
Avdelningen för ekonomiskt bistånd och vuxna har samarbetat med Viadidakt för att öka
övergången till egen försörjning. Arbetet har även skett i samarbete med Arbetsförmedlingen
genom den så kallade Plattformen där man har kunnat diskutera olika individers möjligheter att få
insatser som bedöms föra individen närmare arbetsmarknaden och anställningsbarhet. I vissa
ärenden har socialnämnden kunnat diskutera möjligheter att få stöd genom olika subventionerade
och osubventionerade anställningar via Arbetsförmedlingen. Avdelningen har även arbetat aktivt
med att anvisa individer till olika pågående arbetsmarknadsprojekt för att få ut individer i egen
försörjning, till exempel MIKA-projektet. Arbetet fortsätter även under år 2020.
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Personalredovisning
Personalnyckeltal
Personalkostnader & personalstyrka

Nyckeltal

Mätdatum
/
Mätperiod

Lönekostnader totalt, tkr

1/1-31/12

-92 727

-95 339

Kostnad övertid inkl mertid, andel
av lönekostnader totalt (%)

1/1-31/12

0,5%

0,5%

Årsarbetare, antal omräknade
heltider

1/12-30/11

138,6

111,2

27,5

143,2

109,5

33,8

Timanställda, andel av totalt antal
årsarbetare (%)

1/1-31/12

1,7%

1,3%

3,4%

3,5%

2,1%

8%

Månadsanställda, antal

30/11

140

112

29

137

107

30

Tillsvidareanställda, andel av
månadsanställda (%)

31/11

97,1%

98,2%

92,9%

95,6%

97,2%

90%

Visstidsanställda, andel av
månadsanställda (%)

30/11

2,9%

1,8%

7,1%

4,4%

2,8%

10%

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

Medarbetarskap & ledarskap

Nyckeltal

Mätdatum
/
Mätperiod

HME totalt

dec

4,1

4

4,2

HME delindex motivation

dec

4,1

4,1

4,2

HME delindex ledarskap

dec

4,1

4

4,4

HME delindex styrning

dec

3,9

3,9

4,2

Månadsanställda per enhetschef,
antal

30/11

15

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal

Mätdatum
/
Mätperiod

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

Månadsanställda som arbetar
heltid, andel (%)

30/11

95,7%

96,4%

92,9%

94,9%

96,3%

90%

Månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid, andel (%)

30/11

3,6%

2,7%

7,1%

4%

4%

7%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid
(%)

30/11

76,7%

80%

70%

77%

81%

72%

Tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran, antal

1/12-30/11

12

10

2

19

14

5
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Nyckeltal

Mätdatum
/
Mätperiod

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

Tillsvidareanställda som gått i
pension, antal

1/12-30/11

2

1

1

2

0

2

Påbörjade rekryteringar där tjänsten
tillsatts, andel (%)

1/12-30/11

Månadsanställda som är 62-64 år,
antal

30/11

5

Månadsanställda som är 65-67 år,
antal

30/11

2

Månadsanställda som är 68 år eller
äldre, antal

30/11

1

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Nyckeltal

Mätdatum
/
Mätperiod

Sjuklönekostnader, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/12

1,7%

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/12-30/11

4,3%

3,8%

6%

5,6%

5,7%

5,3%

Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år
(%)

1/12-30/11

2,7%

2,6%

2,8%

4,3%

5%

2%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49
år (%)

1/12-30/11

3,1%

3,3%

2,1%

4%

4,3%

3,1%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år
(%)

1/12-30/11

6,5%

5,2%

9,9%

8%

8%

8,1%

Sjukfrånvaro månadsanställda (%)

1/12-30/11

4,3%

5,8%

varav sjukfrånvaro <15 dagar (%)

1/12-30/11

2,2%

2,6%

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%)

1/12-30/11

0,7%

1,5%

varav sjukfrånvaro >90 dagar (%)

1/12-30/11

1,4%

1,7%

Rehabärenden pågående, antal

30/11

6

8

Utfall
2019

1,4%

Kommentar till personalnyckeltal
Antalet månadsanställda på socialförvaltningen har ökat från år 2018 till 2019. Under hösten 2018
fanns ett antal vakanta tjänster på socialförvaltningen. Rekrytering har skett under år 2019 när rätt
kompetens har hittats. Detta har medfört att konsulter har kunnat avslutas tidigare än planerat.
Andelen visstidsanställda på socialförvaltningen har minskat från år 2018 till 2019 till följd av att
flertal av dessa har fått en tillsvidareanställning.
Socialförvaltningen har haft ett antal personer som har varit föräldralediga under året. En del av
dess väljer att arbeta deltid när det kommer tillbaka i arbete.
Sjukfrånvaron har minskat från år 2018 till 2019 och en person som har varit långtidssjukskriven
som återgick i tjänst under hösten. I samtliga fall finns dokumenterad rehabiliteringsplan.
Under 2019 har några personer fortsatt arbeta inom socialförvaltningen, trots att de uppnått
pensionsålder. Deras kompetens bidrar till ett lärande inom förvaltningen där nyanställda kan få ta
del av deras erfarenhet.
Under året har socialförvaltningen tagit emot flera socionomstuderande som haft sina
verksamhetsförlagda studier på enheten barn och familj, enheten öppna insatser, enheten
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ekonomiskt bistånd samt en i mottagningen på enheten barn och unga. Flera studenter har efter sin
praktik fått utbildningstjänster.
Fyra personer inom enheten barn och unga påbörjade under år 2019 att läsa upp sin behörighet för
att kunna arbeta med myndighetsutövning barn. På enheten barn och familj fortsätter de två som
inte har socionombehörighet att komplettera för att uppnå full behörighet.
Kompetensutvecklingen under året har till stor del handlat om att öka kompetensen i metoder för
att möta våldsutsatta och våldsutövare samt för att kunna erbjuda behandlingsinsatser till barn och
familjer där våld och försummelse förekommer eller för att förebygga att dessa problem uppstår.
Medarbetarundersökningen genomfördes under december och januari. Resultatet har inte kommit
ännu.
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Ekonomisk redovisning
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

29 782

28 684

1 098

Verksamhetens kostnader

-257 233

-209 890

-47 343

varav ekonomiskt bistånd

-61 902

-49 980

-11 922

varav köpt huvudverksamhet (placeringar)

-68 597

-38 429

-30 168

varav personalkostnader inkl ers familjehem

-92 727

-95 472

2 744

-8 664

0

-8 664

Verksamhetens intäkter

varav utredningskonsulter
varav övriga kostnader
Summa

-25 343

-26 010

667

-227 452

-181 206

-46 246

Ekonomi i balans, KS mars

-30 000

Avvikelse jämfört ekonomi i balans

-16 246

Kommentar till driftredovisning
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -46 246 tkr för helår 2019. Denna avvikelse
påverkas av 7 372 tkr som avser kostnader för år 2018. Årets avvikelse baserad på tolv månader är 38 874 tkr. (År 2016 ändrade socialförvaltningen princip för uppbokning av kostnader. Från att ha
periodiserat både intäkter och kostnader, bokat upp de intäkter och kostnader som avser året, har
endast intäkter periodiserats. Detta har medfört att kostnader främst avseende december månad
skjutits över till nästkommande år. Nu återgår socialnämnden till att periodisera enligt samma
princip som övriga nämnder i kommunen. För år 2019 innebär detta att kostnader för främst
placeringar avser 13 månader.)
Intäkterna har minskat från 64 328 tkr år 2018 till 29 782 tkr år 2019, en minskning med 34 546 tkr.
Minskningen av intäkter kan helt hänföras till att ersättning från Migrationsverket för
ensamkommande barn och unga har sjunkit.
Utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat med ca 3 300 tkr från föregående år. År 2019 har riksnormen
höjts med två procent jämfört med år 2018, detta är en kostnadsökning för socialnämnden med
cirka 1 200 tkr.
Köp av huvudverksamhet, som till största delen är kostnad för placeringar, har minskat. År 2018
redovisades 65 921 tkr. Då var inte kostnaden för december och en del av november månad
medräknat, 6 441 tkr. Dessa kostnader belastar nu år 2019. Den faktiska kostnaden för placeringar
under 2019 års tolv månader är 62 156 tkr, men med 2018 års eftersläp redovisas nu 68 597 tkr.
Personalkostnaderna har minskat med 2 611 tkr från föregående år. Personal ger också ett
överskott jämfört med budget vilket kan hänföras till årets första fyra månader, då det var ett antal
vakanser och föräldraledigheter. Under senare delen av året har personalstyrkan ökat då personal
som varit föräldralediga återvänt i tjänst och socialförvaltningen valde också att tillåta
överanställningar för att kunna fasa ut konsulterna helt under året. Kostnaden för övertid,
beredskap, OB och jour har minskat med 770 kr mellan åren. Från och med mars år 2019 köps jour
av Eskilstuna kommun.
Det HVB-hem för ensamkommande barn och unga som socialnämnden drev lades ner under hösten
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2018. Det är en förklaring till minskade personalkostnader jämfört mellan åren 2018 och 2019.
Konsulter har bemannat upp främst för barnhandläggare och kostnaden för dessa uppgår till
7 733 tkr. Ovan redovisas 8 664 tkr men då avser 931 tkr kostnader för år 2018. Under året har
konsulterna minskat successivt och avslutats under december. En konsult kommer dock att vara
kvar på timmar för att hjälpa till med ett par komplicerade ärenden även under året 2020.
Övriga kostnader har minskat med 2 138 tkr, från år 2018 till 2019. Socialnämnden har varit
återhållsam gällande utbildningar och handledning. Socialnämnden har också varit utan ordinarie
förvaltningschef under fem månader, då tillförordnad chef jobbade halvtid.
Under året har 1 975 tkr erhållits i olika bidrag från Socialstyrelsen. 1 311 tkr avser förstärkning
inom sociala barn- och ungdomsvården. Socialnämnden har därav kunnat utöka bemanningen inom
enheten barn och unga. 288 tkr är för arbete med våld i nära relationer. 364 tkr avser
stimulansmedel för barn och unga med psykisk ohälsa. Projektmedlen har i stor utsträckning
använts till utbildning av personalen.
År 2018 fick socialnämnden 1 021 tkr för insatsen "Integrationssamordnare för ensamkommande
barn". Projektet har pågått från november år 2018 till oktober år 2019. Under år 2018 förbrukades
120 tkr. Kvarvarande bidrag, 900 tkr, flyttades inte över till år 2019 utan årets kostnader har belastat
resultatet.
Vid ingången av år 2019 stod socialnämnden inför att minska kostnader, först med 2018 års
underskott 21 144 tkr men även de minskade intäkter i budget 35 644 tkr. En åtgärdsplan arbetades
fram för att minska det befarade underskottet. Socialnämnden tog fram besparingar som skulle ge
17 562 tkr under året. Under året har planen reviderats utifrån att de förslag som lagts inte gett det
utfall som sattes från början. Planerat överskott på personalkostnader är lägre men i stället har
konsultkostnader minskat i större omfattning. Försörjningsstödet skulle minska med 2 000 tkr men i
stället har det ökat med 3 300 kr. Kostnader för placeringar har minskat och hemmaplanslösningar
används i större omfattning. I december redovisades utfallet av åtgärdsplanen för nämnden, vilken
resulterat i minskade kostnader med 14 300 tkr.
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)

Digitalisering/utveckling data

Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

0

-400

400

Möbler o inventarier ny våning

-378

-475

97

Arbetsmiljöinvesteringar

-169

-1 200

1 031

Summa

-547

-2 075

1 528

Kommentar till investeringsredovisning
Under året har socialnämnden arbetat med digitalisering och utveckling av data men inga externa
kostnader har uppkommit som kan klassas som investeringar. Arbetet kommer att fortgå under år
2020 och överskottet kommer att behövas under år 2020.
I augusti flyttade delar av socialförvaltningen in i nya lokaler. Väntrum och besöksrum har fått nya
möbler och kontorslokaler har kompletterats i viss utsträckning. Överskottet på 97 tkr flyttas till år
2020, då det har visat sig att ytterligare kompletteringar kommer att behövas.
Av budgeten för arbetsmiljöinvesteringar har endast 169 tkr förbrukats. Det är familjeenheten som
har utrustat sina lokaler.
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Bilaga: Information om
ombudgetering av
investeringsmedel
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)
Nr

Projektbenämning

946
019

Möbler och
inventarier ny våning

Summa

Investeringsbudget 2019

Använda
investeringsmedel 2019

Avvikelse

Ombudgetering till
2020

-475

-378

97

97

-475

-378

97

Kommentar

Komplettering behövs

97

Möbler och inventarier till ny våning har köpts. Kompletteringar kommer att behöva göras.
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Bilaga: Begäran om
ombudgetering av
investeringsmedel
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)
Nr

Projektbenämning

940
201

Digitalisering/utveckli
ng data

Summa

Investeringsbudget 2019

Använda
investeringsmedel 2019

Avvikelse

Ombudgetering till
2020

-400

0

400

400

-400

0

400

Kommentar
Kostnader kommer 2020
för påbörjat arbetet

400

Arbete med digitalisering pågår. Kostnader för påbörjat arbete beräknad inkomma i början av år
2020.
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Bilaga: Uppföljning av
handlingsplan för jämställdhet
enligt CEMR
Artikel 6 - Socialförvaltningen har två enheter som är HBTQ-certifierade, samt att två kuratorer som
jobbar på ungdomsmottagningen är även certifierade.
Artikel 7 - Socialförvaltning arbetar aktivt med att ha en öppen och transparent myndighetsutövning.
De klienter som berörs av beslut fattade av socialförvaltningen delges förslag till beslut enligt
gällande lagstiftning.
Artikel 9 - Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare är processledare för jämställdhetsarbetet och
deltar i kommunövergripande processledarträffar. Arbetet med att ta fram prioriterade artiklar har
påbörjats i arbetsgruppen samt att revidera kommunens jämställdhetsplan för år 2019-2021.
Förslag på ny jämställdhetsplan har varit ute på remiss i kommunens samtliga nämnder.
Artikel 14 - Socialförvaltningen deltar i samverkan tillsammans med andra kommuner i länet och
regionen kring bland annat psykisk hälsa för barn, unga och vuxna samt hur skillnader i mående kan
te sig mellan kvinnor och män.
Artikel 15 - De verksamheter och tjänster som socialförvaltningen svarar för är framtagna för att
främja både kvinnor och män, flickor och pojkar i syfte att förbättra och möjliggöra självständighet
och personlig utveckling utefter deras möjligheter och behov.
Artikel 17 - I arbetet kring anhörigstöd har Mercur öppenvård bedrivit gruppverksamhet samt
arrangerat sammankomster över helger. Under våren anordnades en öppen storföreläsning med
Mia Törnblom med fokus på anhöriga till missbrukare, men alla kommunens invånare var välkomna.
Artikel 18 - Under våren bjöd familjecentralen in till ett språkcafé. Även under hösten erbjöds ett
kulturanpassat föräldrastödscafé.
Artikel 22 - I arbetet mot det könsrelaterade våldet har socialförvaltningens samordnare för våld i
nära relationer löpande utbildning för nyanställda kring våld i nära relationer och hedersvåld och
förtryck. Samordnaren deltar och arrangerar även länsövergripande samverkan i dessa frågor.
Artikel 24 - Vid framtagning av nya styrdokument, rutiner och riktlinjer för socialförvaltningens
verksamheter beaktas jämställdhetsprincipen.
Artikel 27 - I socialförvaltningens rekryteringar av nya medarbetare beaktas kompetensuppfyllelsen
samt könstillhörighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
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Bilaga: Uppföljning av
indikatorer
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål/Up
pdrag
Ökad
sysselsättning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Ökad övergång
från
försörjningsstöd
till egen
försörjning
SOCN, VIAN

Minskade
kostnader för
utbetalt
försörjningsstöd
SOCN

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden 1 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
yrkesprogram kommunala
skolor (%)

40,1%

53,7%

30,9%

44,9%

Praktikanter i kommunala
verksamheter, antal

69

33

36

Kommentar

Invånare 17-24 år som
varken arbetar eller
studerar, andel (%)

10,8%

9%

11,8%

9,9%

Arbetslöshet 16-64 år (%)

9,5%

7,4%

9,3%

9,6%

Ej återaktualiserade vuxna
personer med
försörjningsstöd ett år
efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)

67%

79%

64%

70%

Hushåll med utbetalt
försörjningsstöd, antal per
månad

588

Barn som ingår i hushåll
med försörjningsstöd,
andel av totalt antal
invånare 0-18 år (%)

11%

Beräkningen avser årets
första tio månader. Då
befolkningsstatistiken för
helåret inte finns
redovisat än.

Utbetalt försörjningsstöd
totalt (mnkr)

61 mnkr

Redovisat utfall bör tas
med viss försiktighet då
förändringar i
verksamhetssystemet ger
förändrade parametrar i
rapportmallarna.

Utbetalt försörjningsstöd
per hushåll (kr)

8 647 kr

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Tryggare
offentliga miljöer

Invånarnas bedömning av
tryggheten i kommunen

Utfall

Riket

60%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

47%

76%

Kommentar
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall
kvinnor

Utfall
män

KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB,
KIAB, VSR

Elever i åk 9 och år 2 som
känner sig trygga på väg
till och från skolan, andel
(%)

97%

96%

96%

Elever i åk 9 och år 2 som
känner sig trygga på stan
eller i centrum, andel (%)

94%

91%

98%

Klottersanering som
slutförts inom 24 timmar,
andel av inkommande
uppdrag till kommunen
(%)

69%

Olyckor där
räddningstjänstens första
enhet kommer fram inom
målsatt tid, andel (%)

96%

Personer som utbildats av
räddningstjänsten kring
olycksförebyggande och
olycksavhjälpande
åtgärder, antal

6 813

Olyckor där en första
skadebegränsande åtgärd
gjorts av enskild, andel av
olyckor som föranlett
räddningsinsats (%)

36%

Utfall

Riket

Kommentar

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Resultatmål/Up
pdrag
Fler elever ska
klara målen i
grundskolan och
nå höga resultat
BIN, KULN, SOCN

Fler elever ska

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Elever i åk 3 som deltagit i
alla delprov som klarat
alla delprov för
ämnesprovet i svenska
och svenska som
andraspråk, kommunala
skolor, andel (%)

70%

74%

74%

67%

Elever i åk 6 med lägst
betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel
(%)

80%

86%

84%

76%

Elever i år 9 som är
behöriga till
yrkesprogram,
kommunala skolor, andel
(%)

67%

81%

66%

68%

Elever med höga betyg
(A/B) i årskurs 9,
kommunala skolor, andel
(%)

62%

69%

57%

Gymnasiefrekvens, (%)

87%

89%

86%

Indikatorer

92%

Kommentar
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Resultatmål/Up
pdrag
klara målen i
gymnasieskolan
och nå höga
resultat
BIN, KULN, SOCN

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel
(%)

65%

63%

65%

64%

Gymnasieelever som
uppnått grundläggande
behörighet till universitet
och högskola inom 4 år,
kommunala skolor, andel
(%)

46%

44%

55%

39%

Betygspoäng efter
avslutad
gymnasieutbildning,
kommunala skolor

13,4

14,1

14,1

12,8

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)

75%

75%

76%

74%

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Brukare inom särskilt
boende som svarar att
personalen oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%)

83%

80%

83%

85%

Äldre inom särskilt
boende som svarar att de
oftast/alltid kan påverka
vilka tider de får hjälp av
personalen, andel (%)

63%

61%

56%

77%

Brukarbedömning
gruppbostad LSS Brukaren får bestämma
om saker som är viktiga
hemma, andel (%)

75%

78%

85%

67%

Boende på servicebostad
enligt LSS som svarar att
de får bestämma om
saker som är viktiga
hemma, andel (%)

82%

83%

80%

85%

Brukare inom daglig
verksamhet enligt LSS
som svarar att de får
bestämma om saker som
är viktiga, andel (%)

70%

73%

68%

69%

Brukare med hemtjänst
som svarar att personalen
oftast/alltid tar hänsyn till
åsikter och önskemål,
andel (%)

90%

89%

92%

Indikatorer

Kommentar

Trygg vård & omsorg
Resultatmål/Up
pdrag
Ökad möjlighet
till delaktighet
och inflytande
SOCN, VON

Indikatorer

Kommentar
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

63%

67%

Brukare med hemtjänst
som svarar att de
oftast/alltid kan påverka
vilka tider de får stöd,
andel (%)

64%

Anhörigstödet
ska utvecklas
SOCN, VON

Träffar för anhöriga som
socialförvaltningens
öppenvårdsavdelning
erbjuder, antal

52

Förebyggande
och tidiga
insatser för barn
och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN

Informationsbesök av
socialsekreterare på
förskola och skola, antal

0

Besök på
Familjecentralens öppna
förskola, antal

10 633

9 882

751

55

42

13

Deltagare i
föräldrastödsutbildningar,
antal
Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

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

Kommentar

Inga informationsbesök
genomfördes under 2019.
Summan är för årets sju
första månader.

8 440

Utbildade ANDTS-coacher,
antal

9

6

3

Andel av barn som
kommunen placerar i
familjehem/på institution
som genomgår hälso- och
tandvårdsundersökning i
samband med
socialnämndens första
placering av individen (%)

25%

76%

55%

Ej återaktualiserade barn
0-12 år ett år efter
avslutad utredning eller
insats, andel (%)

69%

74%

71%

68%

Ej återaktualiserade
ungdomar 13-20 år ett år
efter avslutad utredning
eller insats, andel (%)

72%

77%

71%

72%

Ungdomar som varit
placerade någon gång
under gymnasietiden som
avslutat gymnasiet, andel
(%)

NSV:s måt för 2018 är att
75% av de barn och unga
personer 18-20 år som
placeras för vård utanför
det egna hemmet ska ha
genomgått en
hälsoundersökning. För
perioden januari t o m juni
2018 har 60% av den
aktuella målgruppen
genomgått
hälsoundersökningar i
anslutning till placering för
vård utanför det egna
hemmet, vilket är en klar
förbättring jämfört med
årsresultatet för 2017 som
var 20%.

Underlaget är inte
mätbart.
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

Personer i öppna insatser
gällande missbruksvård
som slutför sin
behandling, andel (%)

42%

Ej återaktualiserade vuxna
med missbruksproblem
ett år efter avslutad
utredning eller insats,
andel (%)

65%

Riket

72%

63

Utfall
kvinnor

Utfall
män

67%

35%

50%

68%

24

39

Kommentar
Totalt påbörjade 58
personer
öppenvårdsinsatser för
missbruk av dessa är 32
personer fortfarande i
pågående behandling.
Insatserna sker löpande
under året och därav är
det svårt att redovisa hur
många som fullföljt sin
behandling under
kalenderåret 2019.
Behandling som avses är
spelmissbruk är inte med i
redovisningen.

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

Personer som deltar i
öppna insatser gällande
missbruksvård, antal

Kommunens
kostnader för
placeringar ska
minska
BIN, SOCN, VON

Bildningsnämndens totala
kostnader för placeringar
(mnkr)

5 261
mnkr

Vård- och
omsorgsnämndens totala
kostnader för externa
boendeplaceringar inom
LSS (mnkr)

12 mnkr

Socialnämndens totala
kostnader för placeringar
(mnkr)

60 mnkr

Genomsnittlig
vårddygnskostnad
socialnämndens
institutionsplaceringar av
barn och unga (kr)

3 389 kr

0 kr

0 kr

Utfallet bör ses på med
viss försiktighet då
förändringar i
verksamhetssystemet har
påverkat rapportmallarna.
Vi har även svårigheter att
få fram utfall fördelat på
kön.

Genomsnittlig
vårddygnskostnad
socialnämndens
institutionsplaceringar av
vuxna (kr)

2 370 kr

0 kr

0 kr

Utfall per kön går ej att
redovisa för helåret 2019.

Totalt antal vårddygn
socialnämndens
institutionsplaceringar
avseende barn och unga

7 600

Utfallet för helår bör ses
på med viss försiktighet.
Förändringar i strukturen i
verksamhetssystemet har
påverkat rapportmallarna.
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Resultatmål/Up
pdrag

Färre barn och
unga ska utsättas
för risk att
skadas till följd av
eget eller andras
bruk av tobak,
alkohol eller
narkotika
KS, BIN, BMN,
KULN, SOCN

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Indikatorer

Utfall

Totalt antal vårddygn
socialnämndens
institutionsplaceringar
avseende vuxna

7 000

Barn och unga placerade i
jour/familjehem som
andel av totalt antal
placerade barn och unga
(%)

73%

74%

72%

Elever i åk 7 som röker
ibland eller dagligen,
andel (%)

3%

3%

2%

Kvinnor som röker eller
snusar vid
graviditetsvecka 8-12,
andel (%)

8,3%

8%

Tobaksrökning i hem där
barn i 8 månaders ålder
finns, andel (%)

13%

13,2%

Elever i år 2 gymnasiet
som röker ibland eller
dagligen, andel (%)

24%

27%

21%

Invånare som röker
dagligen, andel (%)

10%

Försäljningsställen tobak
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

19%

Elever i åk 9 som druckit
alkohol någon gång under
de senaste 12 månaderna,
andel (%)

36%

37%

34%

Invånare med riskabla
alkoholvanor, andel (%)

14%

Serveringsställen alkohol
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

73%

Elever i åk 9 som någon
gång använt narkotika,
andel (%)

4%

2%

6%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

1 499

844

Kommentar
Utfallet för helår bör ses
på med viss försiktighet.
Förändringar i strukturen i
verksamhetssystemet har
påverkat rapportmallarna.
Utfallet för helåret 2019 är
framtaget ur
verksamhetssystemet
2020-01-28.

8%

15%

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Resultatmål/Up
pdrag
Fler ska delta
aktivt i kultur-,
idrotts- och
fritidslivet
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VON

Indikatorer

Utfall

Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

8 440

Besök på Perrongen,
Lokstallet, antal

61 641

Deltagartillfällen
kulturförvaltningens
programverksamhet, antal

4 510

Riket

Kommentar
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Resultatmål/Up
pdrag

Utfall
kvinnor

Utfall
män

5 587

3 908

27

19

26

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

61

39

22

12

10

2

Indikatorer

Utfall

Aktiva låntagare
Katrineholms bibliotek,
antal

11 004

Besökare Konsthallen,
antal

22 933

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år
Besökare simhallen, antal

Riket

23

Kommentar

84 801

Besökare
Duveholmshallen, antal

0

Aktiva föreningar inom
kultur, idrott och fritid
som får bidrag, antal

104

Kultur, idrott och
fritid för barn
och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN,
STN, VON

Hållbar miljö
Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Ökad
energieffektivitet
i kommunens
lokaler
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB, KIAB

Minskad energiintensitet
(el och värme) i
kommunala
verksamhetslokaler som
ägs och förvaltas av KFAB
jämfört med basår 2007,
(kWh/m2)

15%

Minskad energiintensitet
(el och värme) i
kommunala
verksamhetslokaler som
ägs av kommunen och
förvaltas av KFAB jämfört
med basår 2007,
(kWh/m2)

28%

Utfall

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål/Up
pdrag
Säkrad
kompetensförsör
jning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Indikatorer
Månadsanställda som
fortsätter arbeta efter att
ha fyllt 65 år, antal

Utfall

Riket

Månadsanställda som fått
möjlighet till studier på
arbetstid, antal
Tillsvidareanställda som
slutat på egen begäran,
antal
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Påbörjade rekryteringar
där tjänsten tillsatts, andel
(%)
Månadsanställda som
arbetar heltid, andel (%)
Ökat
medarbetarenga
gemang
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Förbättrad hälsa
för kommunens
medarbetare
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Kommunens
tillgänglighet för
invånarna ska
öka
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Kommentar
Indikatorn kan inte mätas
på ett tillförlitligt sätt.

95,7%

96,4%

92,9%

Resultat i undersökningen
kring hållbart
medarbetarengagemang,
HME totalt

80

79

80

79

HME delindex ledarskap

78

78

78

79

HME delindex motivation

82

79

82

80

HME delindex styrning

80

78

80

78

Sjukfrånvaro total, (%)

7%

6,6%

7,5%

5,5%

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda mer än 59 dagar
som andel av total
sjukfrånvaro, (%)

45%

42%

Sjukfrånvaro totalt (%)

4,3%

3,8%

6%

Andel invånare som får
svar på en enkel epostfråga inom en
arbetsdag, (%)

85%

84%

Andel invånare som får ett
direkt svar på en enkel
fråga när de tar kontakt
med kommunen via
telefon, (%)

59%

56%

Gott bemötande via
telefon, andel av
maxpoäng (%)

86%

88%

Besökare som uppger att
de hittade vad de sökte på
webbplatsen, andel (%)

66%

Ärenden som hanteras
genom e-tjänster
(externa), antal

3 309

2 282

1 967

Frisktal,
tillsvidareanställda som
under de senaste tolv
månaderna har haft högst
5 sjukfrånvarodagar,
andel (%)

Besökare som nyttjar
MerÖppet på Kulturhuset
Ängeln, antal

406

Besök på Kontaktcenter,
antal

17 491

Ärenden som hanteras av
Kontaktcenter (via besök,
telefon, e-post), antal

4 271
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

Resultatet ska
uppgå till minst
en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Resultat som andel av
skatt och generella
statsbidrag (inkl
utjämning), kommun (%)

-0,6%

Årets resultat som andel
av skatt & generella
statsbidrag kommun, (%)

0,1%

Nettodriftskostna
derna ska inte
öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Förändring
nettokostnader (%)

4,4%

Förändring skatteintäkter
och generella statsbidrag
(inkl utjämning) (%)

3,3%

Nettokostnad som andel
av skatt och generella
statsbidrag kommun, (%)

100%

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Ökad digital
delaktighet
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON
Ökad effektivitet
genom nya
samverkansform
er internt och
externt
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB,
KIAB, KVAAB, VSR
Utfallet avser jan-aug
2019, för kommunen som
helhet.
1,3%

99%
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Socialförvaltningen

2020-02-18

Vår handläggare

Ert datum

1 (1)
Vår beteckning

Stab

Madelene Sönnerfors

Er beteckning

Socialnämnden

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under januari månad
2020 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård.
____________________

KATRINEHOLMS KOMMUN
Socialförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se
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Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Statistik försörjningsstöd 2020
Januari
Totalt antal hushåll försörjningsstöd

844

Antal barn som ingår i försörjningsstöd

836

Varav 18-24år

156

Varav antal med utbet. under månaden

587

Män

340

Kvinnor

247

Varav 18-24år

101

Män

58

Kvinnor

43

Samtliga ärendetyper
(Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel)
Avslutade ärenden
Varav 18-24år
Aktualiseringar

April

59
9
211
77

Varav 18-24år

18

Genomsnitt per hushåll

Mars

989

Startade utredningar

Utbetalt försörjningsstöd under månaden

Februari

5 029 138
8 568

95

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober November December
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2020
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,

Jan
24

Feb

Mars

April

Maj

0
4
0
6
2
2
0
273
0
162
0
7
0
226
51
32
7
54
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Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
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insats kan ej erb.
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

0
5
4
5
0
9
3
3
0
0
0
9
0
69
0
0
107
0
25
0
0
0
64

97

98

Varav 18-24 år
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

5
14
2
2
0
12
0
11
0
2
0
2
0
1
0

Totalt antal beslut
Varav 18-24 år

1130
74

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

587
242
345
991
256
121

Beslut tagna 1-31/1
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Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2020
Januari Februari
Aktualiseringar
Barn
Vuxna
Förlängning av utredning
Barn

April

Maj

155
59

0

Nystartade utredningar
Barn
Vuxna

45
14

Pågående utredningar
Barn
Vuxna

241
58

Avslutade utredningar
Barn
Vuxna

55
18

Familjehemsplacerade <21 år SoL
Flickor
Pojkar

24
28

Vårdnadsöverflyttade
Flickor
Pojkar

12
12

Familjehemsplacerade < 21 år LVU
Flickor
Pojkar

8
12

Tillfälliga placeringar
Flickor
Pojkar

Mars

6
3
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Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

100
Barn HVB /SoL < 21 år
Flickor
Pojkar

5
9

Barn SIS < 21 år
Flickor
Pojkar

2
1

Barn HVB /LVU < 21 år
Flickor
Pojkar

2
5

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

11
5

Barn, Klivet LVU <21 år
Kollektivet

0

Barn, Klivet JOUR <21 år
Kollektivet

0

Pågående insatser - Kontaktfamiljer/
Komplementfamiljer/Kontaktpersoner
Flickor
Pojkar

14
32

Vuxna HVB/SOL
Kvinnor
Män

7
0

Vuxna LVM/SIS
Kvinnor
Män

0
0

Vuxna, familjehemsplacering
Kvinnor
Män

0
0

100

101

Familjerätten
Aktualiseringar

60

Påg. Utredningar inkl. samarbetssam.
Tingsrätten

36

Påg. samarbetssamtal exl.
Tingsrätten

10

Nystartade utredningar

6

Avslutade utredningar

14

Skrivna Avtal, vårdnad, boende
umgänge

3

Dödsboanmälningar

7
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Socialförvaltningen

2020-02-18

Vår handläggare

Ert datum

1 (1)
Vår beteckning

Stab

Madelene Sönnerfors

Er beteckning

Socialnämnden

Meddelanden
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2020-01-22 – 2020-02-18.
Kommunfullmäktige
 KF § 9 Giltighetstid för anvisningsdokument - Anvisningsdokument för föreningsstöd
(Hnr: SOCN2020:36)
 Anvisningsdokument för föreningsstöd, KF 20200120 § 9 (Hnr: SOCN2020:38)
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Besöksadress: Västgötagatan 18
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