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KALLELSE
Datum

SOCIALFÖRVALTNINGEN

2018-12-05

Sammanträdande organ

Socialnämnden

Tid

2018-12-12 kl. 15:00

Plats

Solrosen
Ärende

Beteckning

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Fastställande av dagordning

4.

TEMA-Boendestöd samt budget- och skuldrådgivning

5. - 14.

SEKRETESSÄRENDEN

15.

Revidering av socialnämndens delegationsordning

SOCN/2018:7

16.

Länsbaserad socialjour

SOCN/2018:99

17.

Verksamhetsinformation
-månadsrapporten skickas senare i veckan.

18.

Anmälan av delegationsbeslut
-delegationsbesluten skickas senare i veckan.

19.

Meddelanden

Marie-Louise Karlsson
Ordförande

Förhinder anmäls till Madelene Sönnerfors, madelene.sonnerfors@katrineholm.se eller 0150-569
90.
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Datum

Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Stab

2018-12-05

SOCN/2018:7 - 002

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Thomas Brandels

Socialnämnden

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslås att under avsnitt ”1.1.2 Vård utom hemmet” lägga till
avdelningschef som delegat för beslut i fråga om externt boende för samsjuka.
2. Socialförvaltningen föreslår att socialnämndens delegationsordning för
socialförvaltningen, antagen 2018-06-13, revideras i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Samsjuklighet kan kort definieras som en förekomst av två eller flera
sjukdomstillstånd, ofta både ett missbruk och någon form av psykisk
funktionsnedsättning. Studier visar att de som vårdas för sitt missbruk även ofta lider
av någon form av psykisk nedsättning och vice versa. Individer med samsjuklighet har
också många gånger problem inom områden såsom boende, ekonomi och sociala
kontakter. Detta innebär att dessa individer ofta är i behov av insatser från flera olika
myndigheter och verksamheter. Socialtjänsten har det primära ansvaret för
missbruksvården för vuxna över 18 år, samtidigt som hälso- och sjukvården har ansvar
för psykiatrisk behandling och avgiftning. Detta innebär att det lagreglerade ansvaret
för individer med samsjuklighet är delat mellan olika myndigheter. Erbjudande om
samordning enligt SOSFS 2008:20 - 5§ klargör att om den enskilde har behov av
samordning, ska de verksamheter som svarar för insatser enligt 1 § erbjuda detta.
Verksamheterna ska, när de bedömer behovet av samordning, ta särskild hänsyn till
om den enskilde har ett långvarigt behov av insatser från både hälso-och sjukvården
och socialtjänsten.
Motiveringen för ett tillägg i delegationsordningen är att tydliggöra delegeringen
mellan externt boende för samsjuka och beslut om bistånd i form av plats i hem för
vård eller boende. Det är därav socialförvaltningens förslag att beslut enligt
ovanstående skall tas av avdelningschef, med en kommentar om att det mobila teamet
bedömer om det finns ett behov.
Socialförvaltningen föreslår nämnden att besluta om följande tillägg i
delegationsordningen.
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Ärenden
1.1.2 Vård utom hemmet
Beslut i fråga om externt
boende för samsjuka.
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Datum

Vår beteckning

2018-12-05

SOCN/2018:7 - 002

Lagrum

Delegat

Kommentar

4 kap 1§ SoL

Avd. Chef

Mobila
teamet gör
behovsbedömning.

Thomas Brandels
Förvaltningsjurist
Beslutet skickas till:
Akten
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LEDNING
Vår handläggare

Ola Nordqvist

Kommunstyrelsen

Länsgemensam socialjour Sörmland
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialförvaltningen föreslår Katrineholms kommun att teckna avtal med Eskilstuna
kommun gällande gemensam socialjour Sörmland från och med den 1 mars 2019,
med en testperiod på ett år.
2. Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag och översänder det
till kommunstyrelsen för beslut om att socialnämnden får i uppdrag att teckna avtal
med Eskilstuna kommun om gemensam socialjour.
Ärendebeskrivning
Socialtjänsten i Katrineholms kommun har behov av att förändra sin
socialjoursverksamhet. Socialjouren bemannas i dagsläget av ordinarie personal i
beredskap. Förvaltningen har stora svårigheter att bemanna verksamheten, dessutom
med personal som har god erfarenhet av myndighetsutövning. Med nuvarande
organisering av verksamheten kan Socialförvaltningen heller inte tillgodose de 11
timmars sammanhållna dygnsvila under en 24 timmarsperiod, vilket arbetstidslagen
kräver.
Flera av Sörmlands kommuner har samma svårighet och har uttryckt önskan om en
länsgemensam socialjour. Dessa kommuner är Katrineholm, Vingåker, Flen,
Oxelösund, Trosa och Gnesta. Strängnäs kommun har sedan tidigare avtal med
Eskilstuna gällande socialjour.
Möjligheten att teckna avtal om att utföra uppgifter åt annan kommun vidgades i och
med förändring i kommunallagen den 1 juli 2017. Under hösten 2017 åtog sig
Eskilstuna kommun att utreda möjligheterna till en länsgemensam socialjour.
Utredningen presenterades för övriga kommuner i december 2017 och innehåller
förslag på två olika kostnadsmodeller, förslag på samverkansformer samt
genomlysning av juridiska aspekter. Under första året kommer merkostnaden att vara
300 000 kr, som läggs in i befintlig budget för 2019. Under år två kommer kostnaderna
för deltagande kommuner att baseras på de aktiviteter socialjouren haft i de deltagande
kommunerna.
I korthet erbjuder den länsgemensamma socialjouren följande:
- bemanning av socialjour kvällar och helger
- rådgivning, stöd och upplysning per telefon
- akut hembesök gällande barn och ungdom, våld i nära relation samt vid allvarligt
missbruk gällande LVM bedömning.
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LEDNING

-

att motta, handlägga och besluta i akuta ärenden enligt SoL, LVU och LVM, vilka
inte kan vänta till nästa dag.

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

Ola Nordqvist
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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SOCIALFÖRVALTNINGEN
Stab

2018-12-05

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Madelene Sönnerfors

Socialnämnden

Meddelanden SOCN 2018-12-12
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2018-10-17 – 2018-12-04.
Länsstyrelsen


-Andelar för ensamkommande barn 2019

Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland


Samverkansrutiner socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri i Sörmland vid
placering av barn och unga i familjehem och HVB.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård


Riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården

Socialförvaltningen
 Samverkansprotokoll 181017
___________________

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare
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