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Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkännes med följande ändring:
Tillkommer
• Åtgärder med anledning av minskade ekonomiska ramar 2007
• Plusjobben – förändrade intäkter
__________________
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Tema: Frida
Samordnare Ywonne Sjöblom berättar om verksamheten Frida som startade i
november 2001 med syfte att ge ett ökat stöd för misshandlade kvinnor. Uppgiften är
även att hjälpa barn och ungdomar i utsatta familjer samt att hjälpa män som vill
bryta ett destruktivt beteendemönster. Även män som misshandlas i förhållandet är
välkomna.
Verksamheten erbjuder
• Samtal
• Information
• Hjälp att ta kontakt med andra myndigheter
• Stödgrupper för kvinnor
• Stödgrupper för barn och ungdomar
• Stöd för män som vill ändra sitt beteende
Frida arbetar över hela KFV-regionen (Katrineholm, Flen, Vingåker) och samarbetar
bland annat med polisen, kvinnojouren, socialtjänsten och familjerådgivningen.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Dnr SOCN/2006:52 041

2007-03-07

§ 43

4

Handläggare: Johanna Siverskog

Ekonomisk prognos
Ekonom Johanna Siverskog redovisar en preliminär ekonomisk prognos för februari
månad vad gäller ekonomiskt bistånd.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga redovisningen till handlingarna.
__________________

Justerandes sign
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Ärendets beredning
Socialnämndens utskott 2007-02-21 § 34

Dnr SOCN/2007:76 042

Handläggare: Johanna Siverskog

Fördelning av socialnämndens internbudget 2007
Fördelning följer av kommunfullmäktige beslutad budget för 2007.
I förvaltningens nettokostnadsram för 2007 har nämnden fått kompensation för
uppräkning av institutionskostnader (SIS och HVB) med 300 tkr. Nämnden har också
fått kompensation för arvodesökning familjehem och kontaktpersoner med 265 tkr
samt 1,6 mnkr i kompensation för de ökade kostnader som satsningen på
hemmaplanslösningar gett.
Nämnden har även fått 500 tkr för att anställa en person som sysslar med kvalitets-,
forsknings- och utvecklingsarbete.
Nämnden har även fått 245 tkr för uppräkning avseende Vårdförbundet för
familjerådgivning och Vårnäs behandlingshem.
Från Kommunstyrelsen har det till nämnden flyttats över totalt 350 tkr för
föreningsbidrag till Kvinnojouren Miranda och Brottsofferjouren.
Kompensation för 2007 års löneökningar är ännu inte fördelat, inte heller
kompensation för hyresökningar 2007.
I internbudgeten för 2007 har objekten för institutionskostnader för barn och unga
samt vuxna flyttats från Adm./Ledning/Nämnd till respektive sektion. Likaså har
objekten för kontaktpersoner vuxna, familjehem vuxna samt eftervård vuxna flyttats
från Adm./Ledning/Nämnd till respektive sektion.
Total nettokostnadsram för förvaltningen blir 81 048 tkr.
Redovisning av budget 2007 på objektsnivå redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningen
Adm./ledning/nämnd
Ekonomiskt bistånd
Barn och ungdom
Vuxna missbrukare

Nettokostnad
10 997 tkr
31 367 tkr
27 749 tkr
10 935 tkr

Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
Justerandes sign
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anta upprättat förslag till internbudget 2007 samt

a t t minskade kostnader och intäkter utöver ram av betydelse ska till utskottet för att
avgöras var de gör mest nytta.
__________________
Under utskottets överläggning i ärendet yttrar sig Matti Turunen (s), Ewa Dahlgren
(c), ekonom Johanna Siverskog och sektionschef Åsa Furén-Thulin.
Förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta enligt förvaltningens förslag.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________

Justerandes sign
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Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2007-03-07

§ 45

7

Ärendets beredning
Socialnämndens utskott 2007-02-21 § 35

Dnr SOCN/2007:63 040

Handläggare: Johanna Siverskog

Yttrande över revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s delårsrapport med helårsprognos för 2006
Kommunens revisorer har till kommunen översänt ett utlåtande om
Samordningsförbundet RAR:s delårsrapport med helårsprognos för 2006. Rapporten
översändes den 30 januari till socialförvaltningen för yttrande och finns redovisad i
sammanträdeshandlingarna.
Granskningens syfte
RAR:s revisorer har med biträdande av KPMG Bohlins AB genomfört en granskning
av förbundets delårsrapport. Granskningen har inriktats på rapportens innehåll samt
den dokumentation som finns upprättad som underlag. KPMG har även genomfört
granskning av internkontroll, bokföring och förvaltning.
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 flerårsplan. Revisorerna har gjort följande
bedömning.
•
•

•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Delårsrapporten uppfyller inte i alla delar kraven enligt lagen om kommunal
redovisning.
Delårsrapporten saknar uppgifter om hur de finansiella och
verksamhetsmässiga målen avseende god ekonomisk hushållning uppfyllts
varför revisorerna inte kan bedöma förbundets resultat i denna del.
Väsentliga nyckeltal, såväl finansiella som strategiska verksamhetsmått bör
tas fram och analyseras i delårsrapporten med avstämning mot uppställda
ekonomiska och finansiella målsättningar.
På förbundets bankkonto finns medel motsvarande 4,3 mnkr som inte
redovisats i delårsrapporten. Medlen avser överskott från en tidigare
organisation nämnd ”gamla RAR”. Medlen ska enligt uppgift förvaltas av
Landstinget vilket torde innebära att förbundet har en skuld till Landstinget
motsvarande detta belopp. Förbundet bör snarast vidta åtgärder som
undanröjer frågetecken kring dessa medel.
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Socialförvaltningens förslag till yttrande
Socialförvaltningen har tagit del av revisorernas rapport och instämmer i deras
bedömning. Samordningsförbundet RAR bör för att säkerställa en korrekt
redovisning vidta de åtgärder som revisorerna föreslagit. En korrekt och mer utförlig
delårsrapport, men även en tillämpning av revisorernas synpunkter i årsredovisningen
skulle öka informationsvärdet för förbundets medlemmar.
Socialförvaltningen instämmer även i KPMG:s rekommendation angående att RAR
bör fastställa hur räkenskapsmaterialet ska attesteras samt i rekommendationen om
hur förbundet ska redovisa skatter och avgifter för personal och styrelse både till
Skatteverket och i förbundets bokföring.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
a t t ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det som sitt
eget till kommunstyrelsen.
__________________
Under utskottets överläggning i ärendet yttrar sig Matti Turunen (s), ekonom Johanna
Siverskog och individ- och familjeomsorgschef Bengt Thelander.
Förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendets beredning
Socialnämndens utskott 2007-02-21 § 36

Dnr SOCN/2007:79 029

Handläggare: Bengt Thelander

Mångfaldsplan 2007
Socialförvaltningen har upprättat förslag till mångfaldsplan för 2007.
Mångfaldsplanen har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 19 februari
2007.
Planen redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
a t t fastställa upprättat förslag till mångfaldsplan för socialförvaltningen år 2007.
__________________
Förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendets beredning
Socialnämndens utskott 2007-02-21 § 37

Dnr SOCN/2007:78 029

Handläggare: Bengt Thelander

Arbetsmiljöplan 2007
Socialförvaltningen har upprättat förslag till arbetsmiljöplan för 2007.
Arbetsmiljöplanen har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 19 februari
2007.
Planen redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
a t t fastställa upprättat förslag till arbetsmiljöplan för socialförvaltningen år 2007.
__________________
Förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendets beredning
Socialnämndens utskott 2007-02-21 § 38

Dnr SOCN/2007:77 029

Handläggare: Aina Pettersson

Jämställdhetsplan för socialförvaltningen år 2007
Enligt kommunens Personalpolitiska program, antaget av kommunfullmäktige
den 24 april 2006, ska alla förvaltningar upprätta en egen jämställdhetsplan.
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till jämställdhetsplan 2007 för
socialförvaltningen, vilket redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Jämställdhetsplanen har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 19 februari
2007.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta
att

fastställa upprättat förslag till jämställdhetsplan för socialförvaltningen år
2007.
__________________
Förslag till beslut
Utskottet föreslår socialnämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SOCN/2007:3 001

Teman för år 2007
Socialförvaltningen har upprättat förslag till teman för år 2007 enligt följande:
Mars
• Frida
Maj
• Mercur
Juni
• KV-projektet
Augusti
• Budgetrådgivning
Oktober
• Yrkessvenska
December
• Familjerätt
• Familjeenheten
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t fastställa ovan redovisade förslag som socialnämndens teman under år 2007.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Britt-Marie Johansson

Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om tillstånd för
enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen
Länsstyrelsen i Södermanlands län har i remiss till socialförvaltningen begärt yttrande
över ansökan från Dufvans ungdomshem AB, Sjöboda, 641 92 Katrineholm, om
tillstånd att bedriva enskild verksamhet i en lägenhet i Katrineholm. Ansökan gäller
en specialenhet för två ungdomar i åldern 12-18 år. Specialenheten ska kunna ta emot
både pojkar och flickor med svår problematik. Förvaltningen har träffat föreståndare
Tomas Nordengren i lägenheten för utredning.
Bakgrund
Dufvan har sedan tidigare ett tillfälligt tillstånd för lägenheten som gäller en ungdom
i åldersgruppen 14-18 år. Ansökan nu gäller två ungdomar i åldern 12-18 år och både
pojkar och flickor. Målgruppen är ungdomar med svårare problematik, som exempel
missbruk, ADHD, Asperger och beteendeproblematik. Personalen består av fem
personer, tre personal på dagtid och två på natten. Vid behov finns möjlighet att kalla
in extra personal. Personalen består av fyra behandlingsassistenter och en
barnskötare. All dagpersonal genomgår en 20 poängsutbildning i behandlingsarbete.
Tre personal är utbildade i ART. Målet är att all personal ska få del av utbildningarna.
All personal deltar i handledning av leg psykolog två gånger i månaden.
Dufvan har inkommit med schema över personalens arbetstider och deras
sysselsättningsgrad. Dufvan har kollektivavtal med SKTF och följer KFS
Branschavtal Vård – och omsorg.
Lägenheten som Dufvan sökt tillstånd för består av tre rum och kök. Enligt Tomas
Nordengren ska Dufvan flytta till annan lägenhet. Vi är överens om att lägenheten bör
bestå av minst fyra rum och kök för att kunna ta emot två ungdomar.
Bedömning
Dufvan har stor erfarenhet att arbeta med ungdomar med svårare problematik. Det
nya nu är att åldersgruppen sänks från 14 till 12 år och att tillståndet även innefattar
flickor. Det är viktigt att Dufvan noggrant beaktar ungdomarnas behov och
problematik när två ungdomar ska vistas i samma lägenhet och att personalsammansättningen bör bestå av både män och kvinnor. Dufvan har beaktat EU:s nya
arbetstidslagar när det gäller schemaläggningen av personalens arbetstider.

Justerandes sign
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Angående lägenheten är den idag inte tillfredställande för att ta emot två ungdomar.
Om Dufvan ska utöka från en till två ungdomar måste ny lägenhet anskaffas.
Socialförvaltningen anser att den i ansökan föreslagna verksamheten ej kan
genomföras innan ny lägenhet anskaffats, för övrigt bedömes att Dufvan har kapacitet
att driva ytterligare en verksamhet och har beaktat EU:s nya regler när det gäller
personalens arbetsschema.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

i yttrande till länsstyrelsen ej tillstyrka att Dufvans ungdomshem får bedriva
verksamhet med två ungdomar i nuvarande lägenhet.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handläggare: Britt-Marie Johansson

Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om förändring av
tillstånd enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen
Länsstyrelsen i Södermanland har i remiss till socialförvaltningen begärt yttrande
över ansökan från Dufvans ungdomshem AB, Sjöboda, 641 92 Katrineholm, om
förändring av tillstånd enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen. Ansökan gäller förändring
av målgruppens ålder, 13-20 år. Nuvarande tillstånd gäller för pojkar i åldern
14-20 år.
Förvaltningen har träffat Dufvans ägare och föreståndare Tomas Nordengren för
utredning och information 2007-02-05.
Bakgrund
Dufvans ungdomshem har idag tillstånd att ta emot pojkar i åldern 14-20 år.
Platsantalet är 16 stycken. Personalen genomgår 20 poängsutbildning i
behandlingsarbete. Fyra av personalen är även ART-utbildade och meningen är att
fler ska utbildas efter att utbildningen i behandlingsarbete är slutförd. All personal har
handledning varannan vecka.
2006-12-20 skedde ett tillsynsbesök på Dufvans behandlingshem, då det inkommit
klagomål från två olika kommuner. Klagomålen gällde bland annat lokalernas status,
aktiviteter, personaltäthet och skolgång. Vid besöket framkom inget som gav
anledning till oro. Ägarna är medvetna om att lokalerna inte är bra och söker aktivt
andra och möjlighet att säga upp kontraktet tidigare på nuvarande lokaler. Kontraktet
går ut 2008.
Bedömning
Dufvan önskar att ändra sitt tillstånd till att ta emot pojkar från 13 år. Nuvarande
tillstånd är från 14 år. Då den biologiska åldern säger lite om hur pojkarna
mognadsmässigt befinner sig är det föreståndarens bedömning som är det viktiga när
det gäller om Dufvan kan ta emot en ungdom från 13 år. Bedömningen bör innefatta
var ungdomen befinner sig mognadsmässigt, om han kan tillgodogöra sig
behandlingen och passar in i elevgruppen.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

Justerandes sign
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i yttrande till länsstyrelsen tillstyrka att Dufvans ungdomshem medges
förändring av sitt nuvarande tillstånd - förändring av målgruppens ålder - från
14-20 till 13-20 år.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign
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Dnr SOCN/2007:32 041

Åtgärder med anledning av minskade ekonomiska ramar
2007
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta åtgärder i enlighet med förslaget till
justering av ramar.
Efter att kommunfullmäktige behandlade 2007 års budget har förutsättningarna
förändrats. Förändringen beror på att i januari månad 2007 fick landets kommuner
uppgifter om pensionskostnaderna, det exakta invånarantalet samt en ny prognos
avseende ökningen av skatteunderlaget i landet. För Katrineholms kommun innebär
dessa förändringar att resultatet för 2007 sjunker från + 72 tkr till – 5 949 tkr dvs. en
försämring med - 6 021 tkr.
Kommunstyrelsens förslag till åtgärder.
I budget ingår 5 mnkr till kommunstyrelsens förfogande vilket sänks till 2,5 mnrk
Resterande belopp (3 522 tkr) åtgärdas genom att beloppet fördelas till respektive
nämnd för justering av budgeten. Fördelningen sker i förhållande till respektive
nämnds andel av de externa utgifterna.
För socialnämnden innebär det en besparing på 219 tkr.
Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att vidta åtgärder i enlighet med förslaget
till justering av ramar samt att nämnderna inkommer med redovisning av
verksamhets- och arbetsmiljökonsekvenser som uppstår som följd av en sänkning av
budgeten.
Socialförvaltningens förslag till justering i budget 2007
Socialförvaltningen har mot bakgrund av kommunstyrelsens redovisning analyserat
inom vilken verksamhet den minskade ekonomiska ramen ger minst negativa
effekter. Förvaltningen har därvid kommit fram till följande förslag:
• Minskning av nämndens anslag med 20 tkr.
Genomförs genom en minskning av utskottets sammanträden. Ur ett
medborgarperspektiv innebär detta att handläggningstider kan förlängas
eftersom utskottet är delegat i många individärenden.
• Minskning av anslag för rehabilitering inom försörjningsstödet med 199 tkr
Innebär att förvaltningen ges minskade möjligheter att prova människors
arbetsförmåga i realistisk miljö.

Justerandes sign
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Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

justering av socialnämndens ram 2007 sker genom
- minskning av nämndens anslag med 20 tkr, samt
- minskning av anslag för rehabilitering inom försörjningsstöd med 199 tkr.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign
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Handläggare: Aina Petersson

Plusjobben – förändrade intäkter
Regeringen har beslutat om ytterligare ändringar rörande plusjobben. Ersättningen på
150 kronor per dag för den som omedelbart före anställning var inskriven i aktivitetsgarantin avskaffas från den 15 mars 2007. 85 av kommunens plusjobbsanställda omfattas av detta. För de arbetsplatser som berörs medför detta ett minskat bidrag på
cirka 3 000 kronor per månad per plusjobbsanställd. Detta blir en ökad kostnad på
255 000 kronor i månaden för kommunen totalt.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att "beakta de ändrade förutsättningarna för
finansiering av plusjobbare. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att
samordna förändringen med ambitionen att hitta vägar till finansiering inom ram."
För att få en överblick över hur många plusjobbare som kan tänkas beröras av
regeringens beslut om att avskaffa ersättningen på 150 kronor per dag vill personalkontoret ha uppgifter från varje förvaltning på hur många plusjobbsanställda som
förvaltningen kommer att kunna ha kvar respektive inte ha kvar.
Socialförvaltningens redovisning till personalkontoret
Socialförvaltningen har sex plusjobbsanställda. Tre av dessa var inskrivna i aktivitetsgarantin, nämligen
•

Två personer anställda som mentorer inom projekt Yrkessvenska som finansieras
via RAR-medel. Stora svårigheter att genomföra projektet utan dessa mentorer.
Förvaltningen har därför kontaktat förbundschefen vid samordningsförbundet
RAR om möjligheten att erhålla ytterligare projektmedel för att kunna behålla
plusjobbarna. Förvaltningen har fått positivt svar på detta och uppmanas att
inkomma med begäran om tilläggsanslag.

•

En person anställd inom barn-, familj- och ungdomssektionen. Personen arbetar
bl.a. direkt i familjer och möjliggör ökad och förbättrad service och är ett viktigt
tillskott i befintlig verksamhet.
Förvaltningen bedömer att finansiering av merkostnad för denna plusjobbare kan
finansieras inom objektet kontaktfamiljer.

Förvaltningen bedömer således att samtliga sex plusjobbsanställda kan ha kvar sin
anställning.
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Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t med godkännande lägga informationen till handlingarna.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________
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Aktuell information
Rekryteringsprocessen
Tf socialchef Aina Pettersson informerar tillsammans med ordförande Ove Melin om
det fortsatta rekryteringsarbetet av ny socialchef.
En andra intervju görs efter nämndens sammanträde idag med en manlig intressent.
Eventuellt hålls ett extra sammanträde med nämnden den 23 april kl. 8.30.
Manligt nätverk
Ordförande Ove Melin informerar om att en nystart för det ”Manliga nätverket” hålls
den 3 april kl. 18.30 i Sensus lokaler på Köpmangatan 18. Den som är intresserad är
välkommen att delta.
__________________
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Anmälan av delegationsbeslut
Redovisas beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av delegation under
perioden november 2006 – mars 2007.
•
•
•
•
•
•

Biståndsärenden, socialtjänstlagen, blad 65 – 88
Föräldrabalken, faderskapserkännanden, blad 89 – 91
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, blad 92
Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, blad 93
Körkortslagen, blad 94
Personalärenden – anställningar, blad 95 – 96

Utskottsprotokoll
2007-02-07
2007-02-15
2007-02-21
Beslutspärm – kronologiska
• Ärenden som inkommit och avskrivits utan vidare åtgärd till och med 2007-02-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
__________________
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