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Plats och tid

Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 16:40

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha
Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti Turunen (S), Gunnar
Ljungqvist (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling Ström (L), Hans
Linke (C)

Beslutande
ersättare

Reine Östlund (S) för Britt-Inger Karlsson (S)
Elsie Egestål (SD) för Mica Vemic (SD)

Ersättare

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Anne
Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Sylvia Clason (L), Ingvar Kylestorp (C), Whera Nyvell
(MP)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef
Pia Carlsson, avdelningschef Linda Qvarnström, ekonom Matilda Sunnanhed, enhetschef
sociala boenden Peder Svanqvist §§ 167, 179, socialsekreterare Magnus Cedervall §§ 167,
179, boendecoach Henrik Lindell §§ 167, 179, budgetrådgivare Ulf Källstedt §§ 167, 179
och budgetrådgivare Marica Ekström §§ 167, 179.

Utses att justera

Hans Linke (C)
Socialförvaltningen 2018-12-18
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§ 179

TEMA-Boendestöd samt budget- och skuldrådgivning
Dagens TEMA-boendestöd samt budget- och skuldrådgivning inleds av enhetschef
för sociala boenden Peder Svanqvist med en översiktlig presentation av
verksamheten. Presentationen utgår från en översiktsbild av en boendetrappa som
visar enhetens olika typer av boenden och stöd. Socialsekreterare Magnus Cedervall
berättar om träningsboende och om boendecoachernas arbete. Boendecoach Henrik
Lindell berättar om kommunens akutboende, ”modulerna”, kategoriboende samt
”satelitlägenheter”. Budget- och skuldrådgivarna Ulf Källstedt och Marica Ekström
berättar avslutningsvis om sitt arbete.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Joha Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M)
Anne Hagberg (S), Marianne Körling Ström (L),Alf Andersson (S), Elsie Egestål
(SD), Johanna Karlsson (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise
Karlsson (S) samt enhetschef Peder Svanqvist, socialsekreterare Magnus Cedervall,
boendecoach Henrik Lindell, budget- och skuldrådgivare Ulf Källstedt, budget- och
skuldrådgivare Marica Ekström, avdelningschef Pia Carlsson och förvaltningschef
Ola Nordqvist.
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________________
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§ 180

Länsbaserad socialjour (SOCN/2018:99)
Socialnämndens 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 (vardagar från kl. 17 – 08 morgonen
därpå, helger fredag från 17 – 08 måndag morgon)
• rådgivning, stöd och upplysning per telefon
• akut hembesök gällande barn och ungdom, våld i nära relation samt vid allvarligt
missbruk gällande LVM bedömning.
• att motta, handlägga och besluta i akuta ärenden enligt SoL, LVU och LVM, vilka
inte kan vänta till nästa dag.
En kommun kan sluta avtal med annan kommun om tillhandahållande av tjänster.
Kommunens yttersta ansvar för socialtjänsten är dock inte överlåtbart. Inte heller
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befogenheten att fatta beslut om tvångsåtgärder enligt lagen om vård av unga, LVU
och om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Samverkan i avtalsform, såsom vid
den länsgemensamma socialjouren, innebär därför att Katrineholms kommun
fortfarande har kvar ansvaret för uppgiften, men nyttjar Eskilstuna kommuns
kompetens för att utföra den.
Delegation kan ske till anställd i annan kommun. Delegationsrätten är dock inskränkt
till anställda. Det är inte möjligt att delegera till förtroendevalda i andra kommuner.
Vid beslut rörande LVU och LVM, behövs därför fortsatt ett beslut från
socialnämndens ordförande. Eskilstuna kommun har fått uppdrag av länets kommuner
att hantera och driftsätta en lösning för digital signering av beslut, vilket i dessa fall
underlättar formell signering av myndighetsbeslut som inte är delegerade till
tjänstemän.
Den länsgemensamma socialjouren har läsbehörighet i respektive kommuns
journalsystem, men dokumentation av jourärenden sker i den gemensamma
plattformen; socialjour.se
Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-11-30

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Matti
Turunen (S), Marianne Körling Ström (L), Joha Frondelius (KD) samt
förvaltningschef Ola Nordqvist och avdelningschef Pia Carlsson.
Joha Frondelius (KD) yttrar sig angående ett önskemål om förtydligande i
tjänsteskrivelsens ärendebeskrivning om under vilka tider socialjouren bemannas.
Socialnämnden ser detta som en redaktionell ändring.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 181

Verksamhetsinformation (SOCN/2017:31)
Avdelningschef Pia Carlsson informerar om myndighetsavdelningen och på
ekonomiskt bistånd uppmärksammar mottagningen att andra kommuner placerar
familjer och beviljar några månadshyror i bostäder med höga hyror. Avdelningschef
Pia Carlsson informerar också om en ny grupp som söker ekonomiskt bistånd. Det är
en grupp som tidigare haft A-kassa men där den nu tagit slut. Pia Carlsson diskuterar
även kring SFI och att många människor fastnar där och inte kommer vidare. Många
nyanlända är traumatiserade och kan inte ta åt sig kunskapen som förmedlas av SFI.
Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om öppenvården och berättar bland
annat om ett komplext ärende där öppenvården har fått ett utredningsuppdrag för att
se över möjligheterna att utnyttja öppenvårdens resurser på ett bra sätt.
Avslutningsvis påminner Linda Qvarnström nämnden om familjecentralen som
öppnar den 15 januari nästa år.
Ekonom Matilda Sunnanhed ger nämnden en ekonomisk sammanställning gällande
några av de större kostnadsposterna som konsult- och personalkostnader, ekonomiskt
bistånd och instruktionsvård för vuxna. Matilda Sunnanhed visar budgeterad kostnad
dess utfall samt förklarar avvikelser.
Förvaltningschef Ola Nordqvist informerar nämnden om åtgärdsplan för det
prognosticerade underskottet. Ledningsgruppen har arbetat fram och sammanställt en
åtgärdsplan vad gäller ekonomi 2019 för underskottet. Åtgärdsplanen innehåller ett
antal åtgärder som avveckling av konsulter, vakanssättning omfördelning och
avslutning av tjänster samt minskade kostnader av bland annat försörjningsstöd,
HVB-hem, extern öppenvård och utbildning.
Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Hans Linke (C), Matti Turunen (S),
Marianne Körling Ström (L), Marie-Louise Karlsson (S), Joha Frondelius (KD) samt
avdelningschef Pia Carlsson, avdelningschef Linda Qvarnström, förvaltningschef Ola
Nordqvist och ekonom Matilda Sunnanhed.
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________
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§ 182

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under oktober och
november månad för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård 2018.
___________________
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§ 183

Meddelanden
Socialnämndens 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 2018-10-17
___________________
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§ 184

God jul
Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) önskar god jul och gott nytt år till nämndens
ledamöter och ersättare, de som slutar sitt förtroendeuppdrag samt de som blir kvar. Även
all personal på förvaltningen tillönskas en god jul och gott nytt år.
1:e vice ordförande Christer Sundqvist (M) önskar ordföranden en god jul och ett gott
nytt år.
___________________
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