PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-09-28 Solrosen, klockan 15:00 – 16:30

Beslutande

Johanna Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande,
Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Mari-Ann
Lundin (S), Mica Vemic (SD)

Beslutande ersättare

Alf Andersson (S), Wahid Moosawi (M), Ingvar Kylestorp (C), Dag Dunås (KD)

Ersättare

Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Kerstin Therus (S), Joakim Truedsson (S)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef
Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, ekonom Marita Asplund-Håkansson,
enhetschef Laila Hämäläinen

Underskrifter

Ordförande: Johanna Karlsson (S)
Sekreterare: Matilda Johansson
Utsedd justerare: Thomas Selig (V)

Justeringens plats
och tid

2021-10-04 digitalt

Paragrafer

§61- §68

Datum för anslags uppsättande 2021-10-05

Datum för anslags nedtagande 2021-10-26

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 62

TEMA - försörjningsstöd
Laila Hämäläinen enhetschef på ekonomiskt bistånd informerar om:
verksamhetens organisation,
verksamhetens förutsättningar,
verksamhetens huvuduppdrag och övriga uppdrag,
verksamhetens resultat,
verksamhetens utmaningar,
samt vad som krävs för ett framgångsrikt arbete med att få ut personer i egen
försörjning.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Joakim Truedsson (S), Johanna Karlsson (S), Mica Vemic (SD),
Dag Dunås (KD), Anne Hagberg (S), Thomas Selig (V), Alf Andersson (S) samt enhetschef
Laila Hämäläinen och förvaltningschef Lena Ludvigsson
Socialnämnden tackar för informationen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2021:67 041

Delårsrapport för socialnämnden 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens upprättade delårsrapport för
perioden januari till augusti 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar med att uppnå en budget i balans.
Ny organisation trädde i kraft 1 januari och under de inledande månaderna har den nya
organisationen formats med syfte att få en bättre och tydligare styrning och ledning av
förvaltningen.
Utbetalt försörjningsstöd ligger på en lägre nivå än på många år. I snitt är
utbetalningarna 500 tkr lägre per månad jämfört med förra året.
Under årets första månader har inflödet av barnanmälningar varit högre jämfört mot
samma period förra året och flera har resulterat i placeringar. Utökning med en
barnutredare har skett för att möta ökningen av anmälningar och utredningar.
Socialförvaltningen arbetar med hemmaplanslösningar för att minska antalet
placeringar men också för att förhindra att barn placeras.
För perioden januari till augusti visar socialförvaltningen en budgetavvikelse på -18 095
tkr. För ledning är socialförvaltningens beräknade underskott på helår -15 000 tkr
budgeterat. Detta underskott var det förvaltningen vid ingången av året såg var
realistiskt att kunna komma ner till för år 2021. Socialförvaltningens prognos för helår
visar på ett underskott med 21 000 tkr. Det är främst placeringar som beräknas generera
underskott, men även ekonomiskt bistånd där budgeten lagts för lågt.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-20
Socialnämndens delårsrapport 2021

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Thomas Selig (V),
Johanna Karlsson (S) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson och ekonom Marita
Asplund-Håkansson.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 64

SOCN/2021:65 000

Kompetensförsörjningsplan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till kompetensförsörjningsplan som sin egen.

Sammanfattning av ärendet
I Katrineholms kommun ska alla förvaltningar ha en kompetensförsörjningsplan som
utgår från verksamhetsplanen och den ska fungera som ett stöd i att hantera uppdrag
och möta utmaningar.
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att möjliggöra verksamhetens mål och
tillgodose dess behov genom att behålla och utveckla befintlig kompetens, tydliggöra
kommande kompetensbehov samt hur vi bemöter dessa. I
kompetensförsörjningsplanen ska de planerade åtgärderna för att fylla
kompetensbehoven beskrivas. Det kan innebära t.ex. hur man attraherar nya
medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla
medarbetare och avveckling.
Socialförvaltningen har under våren tagit fram ett förslag på kompetensförsörjningsplan.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-13
Kompetensförsörjningsplan socialnämnden

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Joakim Truedsson
(S), Mica Vemic (SD), Thomas Selig (V) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Comfact Signature Referensnummer: 1188413

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 65

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28

6 (10)

SOCN/2021:64 043

Förslag om ändring av KFS 4.27 - Avgifter inom
socialnämndens verksamhet
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att styrdokument som gäller
från den 1 januari 2020 ändras och att nya avgifter beslutas i enlighet med bilagan
”styrdokument 4.27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet”.
2. Samt att de nya avgifterna föreslås gälla från och med den 1 januari 2022.
3. Vidare att kommunfullmäktige föreslås ge socialnämnden rätt att årligen justera
avgifterna och taxan utifrån förändringar av prisindex för kommunal verksamhet
från Sveriges kommuner och regioner, prisbasbeloppet och Konsumentverkets
beräknade kostnader för livsmedel.

Sammanfattning av ärende
Styrdokumentet KFS 4.27 om avgifter gäller i sin nuvarande version från och med den 1
januari 2020. Sedan dess har prisbasbeloppet höjts och kommunens kostnader i övrigt
ökat. Det finns därför anledning att revidera dokumentet och fastställa nya belopp för de
avgifter som får tas ut inom socialnämndens verksamhet. Till vägledning för
revideringen har förvaltningen tagit del av Malmö stads tillämpningsbestämmelser
avseende avgifter för vissa insatser inom socialtjänsten. I dokumentet finns en
redogörelse för vad Stockholms stad och Göteborgs stad tar ut i egenavgifter för
uppehälle (kost och logi) vid vård och behandling för missbruk i hem för vård och
boende (HVB) eller i familjehem. Vidare redogörs också för de egenavgifter som tas ut av
vuxna vid andra stöd- och hjälpinsatser som är förenade med boende. Därutöver anser
förvaltningen att självkostnaden plus mervärdesskatt ska användas för att beräkna
timtaxan vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder för gravsättning i stället för en
procentsats av prisbasbeloppet.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-07
Bilaga, förslag om ändring av KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet
Bilaga, självkostnadskalkyl för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Mica Vemic (SD),
Johanna Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Joakim Truedsson (S) samt förvaltningschef
Lena Ludvigsson och avdelningschef Linda Qvarnström.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 66

SOCN/2021:68 002

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta den reviderade delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens delegationsordning har granskats och därefter reviderats i sin helhet,
dels utifrån att organisationen väsentligt har förändrats i betydande omfattning, dels på
grund av ändrad och nytillkommen lagstiftning och utifrån behov som uppmärksammats
från verksamheten. Ingressen har justerats med ett tillägg om att vissa ledamöter och
tjänstemän är förordnade av nämnden.
Den reviderade delegationsordningen har beretts och gåtts igenom av chefer och
verksamhetsledare för yttrande och synpunkter som medfört ändringar till viss del.
Därutöver har avsnittsindelningen, rubriker och numrering ändrats. Nya punkter har
lagts till och vissa slagits samman eller helt utgått. Förändringarnas syfte är att förenkla
och förtydliga dispositionen utifrån verksamhetens nya organisation och det praktiska
arbetet.
Tidigare avsnitt om personal- och ekonomiärenden föreslås utgå eftersom delegationsordningen för socialnämnden i huvudsak är avsedd att fastställa vem som får beslut i
nämndens ställe i ärenden enligt socialtjänstlagen m.fl.
Beträffande personalärenden regleras det framför allt annan lagstiftning och avtal bl.a.
författningar inom arbetsrätten och kollektivavtal. Det är i huvudsak förvaltningschefen
som har förordnande och delegation att besluta i personalärenden. I övrigt kan
beslutanderätten i personalärenden, när och om det behövs av t.ex. effektivitetsskäl,
regleras i befattningsbeskrivningar eller på delegation från förvaltningschef.
När det gäller ekonomiärenden ska varje nämnd, enligt attestreglementet, utse eller
delegera åt förvaltningschefen att utse beslutsattestanter samt beloppsgränser.
Beslutattestanternas transaktioner knyts till driftsansvar och fastställd budget och ska
ske i överenskommelse med plan, mål eller riktlinjer för verksamheten

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-22
Socialnämndens delegationsordning – förslag

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Thomas Selig (V)
samt förvaltningschef Lena Ludvigsson.
Beslutet skickas till: Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 67

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under augusti månad för
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2021.
Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens ledamöter.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 68

Meddelanden
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2021-08-24 – 2021-09-20. Förteckning över handlingarna finns på socialförvaltningen,
Västgötagatan 18, Katrineholm.
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdagar 2022 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
(SOCN2021:331)

Ordförandens sign

Justerandes sign
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