
PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-12-13 Solrosen, klockan 15:00 - 
Beslutande Johanna Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, 

Gunnar Ljungqvist (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Mari-Ann Lundin (S), 
Anders Gölevik (C), Mica Vemic (SD).

Beslutande ersättare Alf Andersson (S), Wahid Moosawi (M), Ingvar Kylestorp (C).

Ersättare Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Kerstin Therus (S), Elsie Egestål (SD).

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, tf. förvaltningschef Marie Lundqvist, avdelningschef 
Linda Qvarnström, avdelningschef Johanna Säfström, controller Julia Lindberg, 
verksamhetsstrateg Sara Gibro.

Ordförande: Johanna Karlsson (S)

Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digtal sigenring 2022-12-14

Paragrafer § 99- § 100, § 112- § 120

Datum för anslags uppsättande 2022-12-15 Datum för anslags nedtagande 2023-01-10

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2022-12-13 2 (14)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 99 Val av justerare

§ 100 Fastställande av dagordning

§ 101-111 Sekretessärenden, finns i separat protokoll

§ 112 Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023

§ 113 Dataskyddsefterlevnad för socialnämnden

§ 114 Revidering av socialnämndens delegationsordning

§ 115 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

§ 116 Månadsrapport november

§ 117 Verksamhetsinformation

§ 118 Anmälan av delegationsbeslut

§ 119 Meddelanden

§ 120 God jul!
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§ 99

Val av justerare 
Mica Vemic (SD) utses att justera dagens protokoll.
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§ 100

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
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§ 112 SOCN/2022:88

Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar tillsynsplanen för år 2023 gällande serveringstillstånd i 
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Tillsynsplanen är en beskrivning av de krav som ställs på tillsyn inom alkohollagen. Enligt 
9 kap. 2 § alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 
Länsstyrelsen. Tillsynsplanen ska bland annat öka förutsättningarna för att 
tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och bidra till ökad 
kostnadseffektivitet. Tillsynsplanen ska bidra till en effektiv planering och samordning av 
tillsyn.

Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslagstiftning vars huvudmål är att begränsa 
alkoholens skadeverkningar. En väl fungerande tillsynsverksamhet är en hörnsten i det 
alkoholskadeförebyggande arbetet.

Katrineholms alkoholhandläggare utövar under 2023 tillsyn även i Vingåker och Flens 
kommuner. En gemensam tillsynsplan har därför tagits fram. Denna har skickats på 
remiss till Vingåker och Flens socialnämnder. Vingåkers kommun hade synpunkter 
gällande samverkan mellan myndigheter. En punkt om samverkan har lagts till i förslag 
till Tillsynsplan 2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2022-12-07

 Förslag - Tillsynsplan av serveringstillstånd år 2023

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Wahid Moosawi (M) 
och Stefan Blomkvist (S) samt alkoholhandläggare Linda Fager.

Beslutet skickas till:

Handläggare, Vingåkers kommun, Flens kommun, akten
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§ 113 SOCN/2022:100

Dataskyddsefterlevnad för socialnämnden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger Sydarkiveras rapport från granskningen av dataskyddsefterlevnad 
till handlingarna och uppdrar åt socialförvaltningen att arbeta vidare med de 
förbättringsåtgärder som rekommenderas.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur 
personuppgifter får behandlas. Var nämnd i kommunen är var för sig ansvariga för att 
personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. En 
personuppgiftsansvarig myndighet måste ha utsett ett dataskyddsombud för sin 
verksamhet, art 37 GDPR.

Sydarkivera är gemensamt dataskyddsombud för Katrineholm kommuns nämnder. 
Tjänsten utförs av ett team som består av jurist, informationssäkerhetsspecialist och 
arkivarie. Årligen besvarar varje personuppgiftsansvarig en enkät för kontroll av 
dataskyddsefterlevnaden som resulterar i en rapport från Sydarkiveras team. 

Sydarkiveras bedömning är att socialnämnden behöver arbeta vidare med följande:

1. Fastställ lokal organisation för dataskyddsarbetet inom nämnden och ta fram en 
rutin för att informera nämnden om sitt ansvar som personuppgiftsansvarig.

2. Ta fram rutiner för arbetet med registerförteckningar och planerar in regelbunden 
information om aktuella registerförteckningar med nämnden.

3. Vi rekommenderar att ni snarast går igenom era registerförteckningar och kartlägger 
era tredjelandsöverföringar, samt går igenom och fastställer med vilket stöd ni gör 
era tredjelandsöverföringar. Vi rekommenderar även att ni gör en risk- och 
konsekvensbedömning med anledning av de tredjelandsöverföringar som ni har.

4. Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar enligt 
art 35 GDPR när en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. 

5. Vi rekommenderar att ni påbörjar ett arbete med att informationssäkerhetsklassa er 
information.

6. Ta fram en checklista för dataskyddsfrågor som behöver beaktas i samband med 
upphandling av nya system och säkerställ att det ställs lämpliga krav på säkerhet för 
personuppgiftsbehandlingar vid upphandling av nya system.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2022-12-01

 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för socialnämnden i Katrineholms 
kommun 2022
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Överläggning

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Wahid Moosawi (M) 
och Anders Gölevik (C) samt verksamhetsstrateg Sara Gibro.

Beslutet skickas till:

akten
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§ 114 SOCN/2022:103

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner de föreslagna förändringarna i delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen behöver kontinuerligt uppdateras efter nytillkommen eller ändrad 
lagstiftning, arbetssätt och liknande omständigheter. Riksdagen har tagit beslut om 
”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” (2021/22:178) och ändrat 
bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i lag om särskilda bestämmelser 
för barn och unga (1990:52), LVU. Syftet med ändringarna är att stärka principen om 
barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn. Vidare 
har verksamheten uppmärksammat att det behövs ändringar och tillägg för att förtydliga 
ärendehanteringen och för ett enhetligare beslutsfattande.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2022-12-01

 Nu gällande delegationsordning

 Nya bestämmelser om barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat

Överläggning

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Anders Gölevik (C) 
och Stefan Blomkvist (S) samt tf. förvaltningschef Marie Lundqvist, avdelningschef 
Johanna Säfström och avdelningschef Linda Qvarnström.

Beslutet skickas till:

Akten 

Förvaltningschefen

Avdelningschefer

Enhetschefer för barn och unga, familjerätt och vuxen
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§ 115 SOCN/2022:26

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet 2022.

2. Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL som 
är äldre än tre månader.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden lämna en statistikrapport 
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.

I rapporteringen ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt denna 
paragraf ska ske en gång per kvartal.

För tredje kvartalet 2022 finns ett gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Då all statistik i kommunen ska vara könsuppdelad framgår även detta i rapporten.

Ej verkställda gynnande beslut kvartal 3

Biståndstyp Antal Beslutsdatum Kommentar

Kontaktfamilj 1 (pojke) 2021-10-21

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) samt avdelningschef 
Johanna Säfström.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige, revisorerna, akten
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§ 116

Månadsrapport november 
Controller Julia Lindberg presenterar månadsrapport för november 2022. Av rapporten 
framkommer att socialnämndens budgetavvikelse till och med november var -16 156 tkr 
och den prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2022 är -18 700 tkr. 

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S), Mica Vemic (SD) och Wahid 
Moosawi (M) samt tf. förvaltningschef Marie Lundqvist och avdelningschef Linda 
Qvarnström.
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§ 117

Verksamhetsinformation 
Tillförordnad förvaltningschef Marie Lundqvist presenterar sig för nämnden.

Nämnden får även information om att Linda Qvarnström ska börja jobba i Strängnäs. 
Linda tackar nämnden för ett gott samarbete. Nämnden önskar henne lycka till i sitt nya 
arbete.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S) och Anne Hagberg (S) samt 
avdelningschef Linda Qvarnström, tf. förvaltningschef Marie Lundqvist och 
verksamhetsstrateg Sara Gibro.
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§ 118

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under november 
månad 2022 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt 
delegationsbeslut serveringstillstånd för 2022. 

Ärendets handlingar
 Sammanställning delegationsbeslut serveringstillstånd 2022

 Statistik försörjningsstöd november 2022

 Beslutsstatistik – orsaker till försörjningsstöd november 2022

 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård november 2022
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§ 119

Meddelanden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2022-10-18-2022-12-04

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2022 Katrineholms kommun § 120 (SOCN 2022:618-619)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beviljat bygglov Gersnäs 3:8 – modulerna (SOCN 2022:534)

Detaljplan för bostäder vid Backavallen (SOCN 2022:568-572)

Vårdförbundet Sörmland

Delårsrapport med tillhörande bilagor (SOCN 2022:555-559)

Verksamhetsplan med budget 2023-2025 (SOCN 2022:629-631)

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Protokollsutdrag från sammanträde 2022-10-28 (SOCN 2022:574)
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§ 120

God jul! 
Då detta är mandatperiodens sista sammanträde tackar ordförande Johanna Karlsson 
(S) förvaltningen och nämnden för ett gott samarbete. Ordförande önskar även alla god 
jul och gott nytt år.

1:e vice ordförande Birgitta Carlheim-Gyllensköld önskar ordförande det samma.
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