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Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 15. 00 – 16.50
Ajournering kl. 15.45 – 16.00
Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s),
Dragana Luketa (s), Jan-Olof Blomster (fp), Ewa Dahlgren (c), Inger Björklund (kd), Lars
Adamsson (mp)

Carl-Åke Söderqvist (s), Gunnel Wickbom (m)

Reine Östlund (s), Britt-Inger Karlsson (s), Maria Pettersson (c), Helene Severinsson (kd),
Per Skogfeldt (mp)

Sekreterare Gunnel Persson, förvaltningschef Åke Strandberg, sektionschef Åsa FurénThulin, sektionschef Sara Sjögren, vik sektionschef Erik Spolander, ekonom Johanna
Siverskog
Britt-Inger Thorell
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Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkännes med följande ändring:
Utgår
• Påverkansprogram/Vägskälet inom barn-, familj- och ungdomssektionen
__________________
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Tema: Medling
Medlingssamordnare Henrik Lindell, lekmannamedlare Ingegärd Furén och
verksamhetsansvarig Anette Andersson informerar om medling där en ny lag gäller
sedan 2008-01-01.
Medlingens grundtanke är att ett möte ska äga rum mellan en person som begått brott
och den person som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral
medlare och ger en möjlighet för parterna att prata om det som hänt.
Medling kan passa för många typer av brott som skadegörelse, stöd och misshandel.
Även icke straffmyndiga – under 15 år – kan delta i medling eftersom medlingen inte
är jämförbar med rättegång.
Medlingen bygger på frivillighet. Förslag till medling kan komma från socialtjänsten,
polisen, föräldrar, skolan, parterna själva eller andra.
Vid polisanmälda brott måste gärningsmannen ha erkänt handlingen, eller delaktighet
i handlingen, för att medling ska kunna ske. Vid konflikter eller andra oklarheter i
exempelvis skolor där polisen inte är inkopplad, ställer medlarna också upp med
medling. Före medlingen träffas båda parter var för sig och går igenom vad
medlingen innebär.
__________________
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Handläggare: Johanna Siverskog

Ekonomisk prognos
Ekonom Johanna Siverskog lämnar en muntlig redovisning över det ekonomiska
läget. Prognos för januari och februari har inte gjorts eftersom två månader är för kort
tid att prognostisera. Ärendemängden har dock ökat i stort sett för alla enheter och
därmed också kostnaderna.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t att godkänna redovisningen.
__________________
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Handläggare: Åsa Furén-Thulin
Johanna Siverskog

Yttrande över motion om ensamkommande flyktingbarn
KS/2007:517
Bakgrund
För närvarnade finns fyra ensamkommande flyktingbarn placerade i Katrineholms
kommun. Samtliga barn är placerade hos släktingar/anhöriga. Då avtal inte är tecknat
med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn ersätts kommunen endast
med en schablonsumma för barnavårdsutredningen/matchningsutredningen för
släktinghemmet samt för faktiska kostnader såsom arvode och omkostnader för
familjehemmen.
Eftersom ensamkommande flyktingbarn saknar vårdnadshavare i landet, innebär detta
att barnet är i behov av skydd och stöd och en anmälan ska ske till socialnämnden
även om barnet vistas hos släktingar. Det är socialnämndens uppgift att utreda
barnens behov mot denna bakgrund och sörja för att behoven tillgodoses. Idag får
socialnämnden kännedom om barnet via Migrationsverket då de gör en förfrågan om
medgivande för en viss familj att ta emot barnet för vård och fostran.
Migrationsverket gör inte anmälan om barn i behov av skydd och stöd och detta har
tyvärr lett till att socialnämnden tidigare inte gjort någon bedömning huruvida
utredning ska inledas. Idag utreds alla ensamkommande flyktingbarn i Katrineholms
kommun enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL). Som utredare kan man dock utgå
ifrån att barnet befinner sig i en krissituation och det bör man ha i åtanke vid
bemötandet under utredningstiden. Skillnaden mot andra barnavårdsutredningar är att
det finns bristfällig eller ingen information om hur det ensamkommande
flyktingbarnet har haft det i sin ursprungsfamilj. Att det i en flyktingsituation finns
många sanningar att hålla inne med gör det svårt att få kontakt med och få en bild av
barnets situation. Ytligt sett kan barnet se ut att må bra och ha det bra i sin placering.
Det är dock inte ovanligt att barnet uppvisar svårigheter och symtom senare under
placeringen och att detta ofta hänger ihop med obearbetad sorg, saknad och
övergivenhet. Det är därför viktigt att ha kunskap om vad det innebär för barn att
separeras från sin familj, sitt land och sin kultur oavsett omständigheterna som lett
fram till separationen.
Den lagstiftning som styr mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är 11 kap 1 §
SoL som säger att utredning av barnet måste ske. Utredningen mynnar således ut i en
vårdplan som talar om var barnet ska bo. I vårdplan/genomförandeplan ingår även
skolgång, sjukvård och eventuell psykologisk hjälp. Allt detta gör idag förvaltningens
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familjehemsgrupp i samarbete med utredningsgruppen. När barnet har kommit till
Katrineholm så ska överförmyndaren snarast utse en god man till barnet.
Svårigheter idag
Socialtjänsten har idag på grund av tidsbrist svårt att stödja både barnen och
släktinghemmen i den utsträckning som skulle behövas. Barnpsykiatrin i Katrineholm
har idag svårigheter att arbeta med de problem som dessa barn uppvisar. En annan
aspekt är att man som behandlare och utredare behöver arbeta alternativt och möta
barnet och familjen utifrån dess behov.
Ekonomi - statsbidrag
Kommuner som tecknar en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande
av ensamkommande flyktingbarn får en årlig fast ersättning på 500 000 kronor för att
underlätta planeringen av mottagandet av barnet och öka kvalitén på mottagandet.
För varje överenskommen plats får kommunen 1 600 kronor/dygn i schablonersättning. Blir platsen belagd tillkommer ytterligare 300 kronor/dygn.
För Katrineholms del skulle detta sammantaget ge en intäkt på 2 252 000 kronor/år
till 2 580 000 kronor/år beroende på om platserna är belagda eller inte.
Förutom detta så utgår ersättning för skolverksamhet, vilken återsöks från
Migrationsverket och utgår oavsett om kommunen tecknat avtal eller ej. Ersättning
utgår med 28 300 kr/elev och år i förskoleklass, 55 000 kr/elev och år i grundskolan
och 62 700 kr/elev och år i gymnasiet.
Behov framåt
För att göra ett bra mottagande för de kontrakterade ensamkommande flyktingbarnen
samt spontanflyktingbarnen krävs ytterligare resurser för förvaltningen. Idag finns i
snitt fyra ensamkommande flyktingbarn som kommit spontant i kommunen.
Förvaltningens förslag är att kommunen tecknar avtal på tre ensamkommande
flyktingbarn förutom spontanflyktingbarnen. Anledningen till att förvaltningen
föreslår att tre barn skall tas emot är att Migrationsverket kräver minst detta antal om
kommunen skall teckna avtal på att ta emot barn utan uppehållstillstånd. Väljer
däremot kommunen att teckna avtal för ensamkommande flyktingbarn med
uppehållstillstånd finns däremot inga begränsningar.
För att klara detta arbete behöver förvaltningen tillföras en heltid
socialsekreterare/familjehemssekreterare, ett jourhem som tar emot barnen akut,
tolkhjälp samt familjehem som barnen sedan stadigvarande placeras i.
Justerandes sign
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Socialsekreteraren/familjehemssekreteraren behövs för att ombesörja att barnen
utreds noggrant enligt 11 kap 1 § SoL för att se vika behov barnet har.
Socialsekreteraren/familjehemssekreteraren ska även rekrytera, utreda och matcha ett
familjehem med kulturkompetens till varje barn. Arbetsuppgifterna består även i att
stödja och handleda jourhem och familjehem samt att ombesörja att barnet får den
behandling de behöver.
Fasta kostnader
Socialsekreterare 1,0 tjänst
Driftskostnader (lokal, data, telefon mm.)
Utbildning/handledning
Kontrakterat jourhem 3 platser, arvode inkl. PO
Omkostnadsersättning

450 000 kr/år
50 000 kr/år
75 000 kr/år
360 000 kr/år
20 000 kr/år

Totalt fasta kostnader för tre barn

955 000 kr/år

Rörliga kostnader

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Omkostnadsersättning till jourhem, ålder 0-12 år
Omkostnadsersättning till jourhem, ålder 13-19 år

5 125 kr/mån
5 808 kr/mån

Tolkkostnader 40 tim/mån á 325 kr/tim
Inköp psykologtjänst 10 tim/mån á 1 000 kr/tim

13 000 kr/mån
10 000 kr/mån

Familjehem, arvode, 0-12 år inkl. PO
Familjehem, arvode, 13-19 år inkl. PO

14 333 kr/mån
14 333 kr/mån

Familjehem, omkostnadsersättning, 0-12 år
Familjehem, omkostnadsersättning, 13-19 år

5 125 kr/mån
5 808 kr/mån

Särskilt förordnad vårdnadshavare, inkl. PO

220 kr/tim max 10 tim/
mån/barn

Totalt rörliga kostnader för tre barn
(högsta kostnaden under normala förhållanden)

1 080 000 kr/år

Total kostnad (rörliga och fasta) för tre barn

2 035 000/år

Vid särskilda extrema omständigheter
kan det tillkomma behov av institutionsplacering

2 900 kr/dygn

Total kostnad på institution för ett barn

1 058 500 kr/år
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2 852 000/år

Kostnaden för socialförvaltningen kommer att variera beroende på i vilket skede av
processen med mottagandet av de ensamkommande flyktingbarn förvaltningen är.
Kostnaden för förvaltningen kan även öka utifrån barnens olika behov och mående.
Vissa barn kan behöva institutionsplaceras och då handlar det om en kostnad på cirka
2 900 kronor/dygn. Därför är det av största vikt att hela stadsbidraget tillfaller
socialnämnden direkt och ska öronmärkas för arbetet med de ensamkommande
flyktingbarnen.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t ställa sig bakom ovanstående förslag till yttrande och överlämna det som sitt
eget till Kommunstyrelsen,
a t t föreslå Kommunstyrelsen att kommunen tecknar avtal under tre år med
Migrationsverket för att ta emot tre ensamkommande flyktingbarn per år enligt
ovanstående förslag,
a t t föreslå Kommunstyrelsen att de medel som tillförs kommunen från
Migrationsverket, både generellt och via schablonersättningen, ska tillföras
socialnämnden.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s),
Jan-Olof Blomster (fp), Lars Adamsson (mp), Carl-Åke Söderqvist (s), Gunnel
Wickbom (m), Dragana Luketa (s), förvaltningschef Åke Strandberg, sektionschef
Åsa Furén-Thulin och ekonom Johanna Siverskog.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign
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Handläggare: Johanna Siverskog

Yttrande över revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s delårsrapport med helårsprognos för 2008
Samordningsförbundets revisorer har till kommunen översänt ett utlåtande om
Samordningsförbundet RAR:s delårsrapport med helårsprognos för 2007. Rapporten
översändes den 7 februari till socialförvaltningen för yttrande.
RAR:s revisorer har med biträdande av KPMG Bohlins AB genomfört en granskning
av förbundets delårsrapport.
Förvaltningen har inte själva tagit del av RAR:s delårsrapport.
Revisorernas sammanfattande bedömning
Revisorernas uppdrag är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med
de mål för den ekonomiska förvaltningen som Samordningsförbundet RAR i
Sörmland beslutat om i årsbudget och verksamhetsplan. Revisorerna har gjort
följande bedömning:
”Delårsrapporten ska enligt lagen om kommunal redovisning innehålla uppgifter om
hur de finansiella och verksamhetsmässiga målen avseende god ekonomisk
hushållning uppfyllts. I delårsrapporten finns inte någon redovisning av finansiella
mål. Vi kan som följd av detta inte bedöma förbundets resultat i denna del. Väsentliga
nyckeltal för finansiella målsättningar bör tas fram och analyseras i delårsrapporten.
Den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten pekar mot att samordningsförbundet
kommer att gå med ett underskott på 3,4 mnkr år 2007 men eftersom det finns
överskott från tidigare år beräknas eget kapital per den 31 december 2007 uppgå till
2,7 mnkr.”
Socialförvaltningen har tagit del av revisorernas rapport och instämmer i deras
bedömning. Tydliga förbättringar har skett sedan föregående delårsbokslut men
Samordningsförbundet RAR bör för att säkerställa en mer informativ redovisning
vidta de åtgärder som föreslagits av revisionen. Det är viktigt för respektive
medlemskommun att en utförlig återrapportering, i form av delårsrapport och
årsredovisning sker. Finansiella mål och uppföljning av dessa genom väsentliga
nyckeltal bör tas fram och inbegripas i delårsrapport och årsredovisning.
Rapporten finns redovisad i sammanträdeshandlingarna.
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Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det som sitt
eget till kommunstyrelsen.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign
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Meddelanden
Kommunstyrelsen
Beslut 2008-01-23 § 17 ”Communicare ”job collage” – tillägg till beslut 2007-06-20.
Kommunstyrelsen fastställer att kostnaden för att medfinansiera Communicares ”job
college” ska tas inom ramen för socialnämndens budget för 2008. Kostnaden är sedan
tidigare beslut i kommunstyrelsen (2007-06-20 § 180) fastställd till 100 000 kronor
samt hyra för lokal.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga meddelandet till handlingarna.
__________________

Justerandes sign
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Rapporter
Vik sektionschef Erik Spolander rapporterar om den uppsökande verksamhet, så
kallade Skellefteåmodellen, som bedrivs i samarbete med Katrineholms och
Vingåkers kommuner, polisen och Vägverket. Vid polisens trafikkontroller lämnas ett
utarbetat material till den förare som kör rattonykter med möjlighet för personen att
skriva på ett papper som medger att Mercur öppenvård tar kontakt.
Sektionschef Åsa Furén-Thulin rapporterar att ungdomsmottagningens och
familjehemsenhetens nya lokaler på Oppundavägen 62 invigdes den 28 februari.
Cirka 60-70 personer var närvarande vid tillfället där ordförande Ove Melin höll tal
och klippte band.
Förvaltningschef Åke Strandberg rapporterar att Länsstyrelsen beviljat 600.000 kronor för att starta en ”Mansmottagning” i samarbete med Flens och Vingåkers
kommuner. Rekrytering av en personal pågår.
Vidare rapporterar Åke Strandberg att förhandlingar förts och är klara med Vingåkers
kommun om köp av tjänst i form av skuldsanering under år 2008.
Likaså pågår förhandlingar med Vingåkers kommun och förslag till avtal är under
utarbetande om gemensam beredskap.
Förvaltningschef Åke Strandberg och sektionschef Sara Sjögren rapporterar om de
sysselsättningsåtgärder som pågår i syfte att minska försörjningsstödet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t godkänna rapporterna.
__________________
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Anmälan av delegationsbeslut
Redovisas beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av delegation under
perioden januari – februari 2008.
•
•
•
•
•
•

Biståndsärenden, socialtjänstlagen, blad 100-129
Föräldrabalken, faderskapserkännanden, blad 130
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), blad 131
Lagen med särskilda bestämmelser och unga lagöverträdare (LUL), blad 132
Körkortslagen, blad 133
Allmänna handlingar, blad 135-142

Utskottsprotokoll
2008-02-06
2008-02-20
Beslutspärm
Ärenden som inkommit och avskrivits utan vidare åtgärd till och med 2008-02-29.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga anmälningarna om delegationsbeslut till handlingarna.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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