PROTOKOLL

Datum, plats och tid

2020-10-27 Solrosen, klockan 15:00 – 15:30

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande,
Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Johanna Karlsson (S), Britt-Inger
Karlsson (S), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L), Mica Vemic (SD)

Beslutande ersättare

Mari Ann Lundin (S) för Stefan Blomkvist (S)
Wahid Moosawi (M) för Annelie Swärd (M)

Ersättare

Reine Östlund (S), Dag Dunås (KD) (ej §§ 77-78), Elsie Egestål (SD)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef
Laila Hämäläinen, avdelningschef Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström,
ekonom Matilda Sunnanhed

Underskrifter

Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)

Sekreterare: Madelene Sönnerfors

Utsedd justerare: Anders Gölevik (C)
Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2020-10-29

Paragrafer

§84- §90

Datum för anslags uppsättande 2020-10-30
Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum för anslagsnedtagande 2020-11-25

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 84

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-27

2 (9)

SOCN/2020:69 759

Förslag på särskilt förordnade tjänstemän
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse socionomen Margareta Johansson vid familjerätten till
särskilt förordnad tjänsteman, antecknas i bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänstlagen medger att socialnämnden kan delegera uppgifterna att genomföra
adoptionsutredningar. Tillika kan nämnden delegera uppgifterna att utreda eller lämna
upplysningar i mål och ärende om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag från en
domstol (10 kap. 5 § socialtjänstlagen samt 4 kap. 14 § och 6 kap. 19 § föräldrabalken.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-10-14

•

Förordnande, bilaga 1

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson.
Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Avdelningschef barn/unga/vuxen
Enhetschef
Särskilt förordnade tjänstemannen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 85

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-27

3 (9)

SOCN/2020:32 759

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL - tredje kvartalet 2020
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet 2020.
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 § SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till
fullmäktige. 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 skall ske en gång per kvartal.
För tredje kvartalet 2020 finns två (2) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-10-15

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 86

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-27

4 (9)

SOCN/2020:70 759

Sammanträdesdagar 2021 - socialnämnden samt dess
utskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2021 för
socialnämnden samt dess utskott.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2021 för
socialnämnden och dess utskott. Enligt förslaget sammanträder nämnden tisdagar
klockan 15:00 och utskottet torsdagar klockan 08:30 nedanstående datum. Beredning
inför nämnd är vanligtvis tisdagar veckan före nämnd.
Månad

Nämnd

Utskott

tisdagar

torsdagar

kl. 15:00

kl. 08:30

Januari

26

14, 28

Anmärkning

•

Årsredovisning för 2020 (1 februari)

•

Redovisning av genomförd internkontroll (1
februari)

Februari

-

11, 25

Mars

23

11, 25

April

27

8, 22

Maj

25

6, 20

Juni

15

3, 17

Juli

-

1, 15

Augusti

31

12, 26

•

September

28

9, 23

•

Oktober

26

7, 21

November

-

4, 18

December

14

2, 16

Underlag för övergripande plan med
budget för 2022–2024 (31 augusti)
Delårsrapport för 2021 (30 september)

Förslaget har anpassats efter kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-27

5 (9)

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-10-13

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 87

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-27

6 (9)

SOCN/2020:67 754

Yttrande över granskning av socialnämndens arbete
med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till
egen försörjning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget och skicka
det till kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Pwc har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
socialnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen
försörjning. Granskningen påvisar att nämnden inom vissa områden inte helt
säkerställer att individer som uppbär ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga insatser.
Utifrån de revisionsfrågor som sammanvägts konstateras det att det saknas
genomförandeplaner. Nämnden behöver fortsätta att arbeta med den externa och
interna samverkan för att nå resultat på individnivå. Nämnden behöver fortsätta att
arbeta med kontinuitet i chefs- och medarbetarled samt att det finns utmaningar i
uppföljning av insatsernas resultat och effekter.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-10-19

•

Missiv- Granskning av socialnämndens arbete med att få individer som
uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning

•

Revisionsrapport- Granskning av socialnämndens arbete med att få individer som
uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic
(SD), Anders Gölevik (C) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson.
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunchefen
Ekonomichefen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 88

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-27

7 (9)

SOCN/2019:42 759

Månadsrapport september 2020
Ekonom Matilda Sunnanhed presenterar månadsrapport för september 2020. Av
rapporten framkommer att socialnämndens budgetavvikelse fram till september månad
var - 17 760 tkr och det prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2020 är -29 000
tkr.
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M),
Anders Gölevik (C) samt ekonom Matilda Sunnanhed och förvaltningschef Lena
Ludvigsson.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-27

8 (9)

§ 89

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under september månad
2020 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård.

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-27

9 (9)

§ 90

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2020-08-19 – 2020-09-22.
Kommunfullmäktige
•

Uppdaterad överenskommelse (okt) mellan partierna om begränsning
av fullmäktige, styrelse och nämnder med anledning av
Coronapandamin

•

KF §74 Entledigande och val av ersättare i socialnämnden

•

KF §78 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen 2021

•

KF §79 Revidering av Reglemente för intern kontroll

•

Reglemente för internkontroll

•

KS §121 Förlängning av Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

•

Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse KS 2020-09-30, § 121

•

KS §122 Förlängning av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
Katrineholms kommun

•

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun, KS
2020-09-30, § 122

Socialförvaltningen
•

Samverkansprotokoll 2020-09-24

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).

Ordförandens sign

Justerandes sign

