PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-02-09 Solrosen, klockan 15:00 – 15:50

Beslutande

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

Beslutande ersättare

Mari Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S)

Ersättare

Dag Dunås (KD)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, avdelningschef Johanna Säfström, avdelningschef
Linda Qvarnström, ekonom Marita Asplund-Håkansson

Underskrifter

Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)

Sekreterare: Madelene Sönnerfors

Utsedd justerare: Thomas Selig (V)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2021-02-11

Paragrafer

§14- §17

Datum för anslags uppsättande 2021-02-12
Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags nedtagande 2021-03-08

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09
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SOCN/2020:38 759

Yttrande över motion om bostad först - en
evidensbaserad metod vid hemlöshet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström
(L) och Mica Vemic (SD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande
yrkanden: ”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att
utreda förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen
vid hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02

•

Protokollsutdrag KF § 43 (2020-04-20) Motion om bostad först - en
evidensbaserad metod vid hemlöshet

•

Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet
daterad 2020-03-02

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie Louise Karlsson (S), Thomas Selig
(V), Dag Dunås (KD), Mica Vemic (SD), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L)
samt avdelningschef Linda Qvarnström.
Förslag och yrkanden
Mica Vemic (SD) yrkar på bifall till motionens första yrkande ”Att kartlägga omfattningen
av hemlöshet i Katrineholms kommun”. Thomas Selig (V), Anders Gölevik (C) och
Marianne Körling Ström (L) yrkar på att motionen bifalls. Marie Louise Karlsson (S) yrkar
på att motionen avslås.
Beslutsgång

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av socialnämnden. I enlighet med detta ställer ordföranden först
proposition på Mica Vemic (SD) delvisa bifallsyrkande och avslag på detta. Hon finner att
nämnden avslår det delvisa bifallsyrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på
Thomas Seligs (V) med fleras bifallsyrkande och ordförandens avslagsyrkande. Hon
finner att nämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2021:12 003

Förändring av socialnämndens reglemente
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden överlämnar förslag om förändring i socialnämndens
reglemente till kommunstyrelsen för vidare hantering. Förslaget är att
ta bort följande:
•

under uppgifter enligt speciallagstiftning, handläggning enligt
skuldsaneringslagen samt

•

punkten om budgetrådgivning.

2. Som en konsekvens av ändringen i reglementet överflyttas
verksamheten, vilket innebär att budget och skuldrådgivningen flyttas
från socialnämndens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet
Att flytta budget och skuldrådgivningen från socialnämnden till kommunstyrelsen

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-01-26

•

Förslag-reglemente för socialnämnden

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie Louise Karlsson (S), Thomas Selig
(V) samt avdelningschef Linda Qvarnström.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2020:60 042

Årsredovisning 2020
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens
årsredovisning för 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om
att 231 tkr av investeringsmedlen för 2020 kommer att ombudgeteras
till 2021.
3. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 500 tkr av
investeringsmedlen för 2020 ombudgeteras till 2021.
Årsredovisningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
socialnämndens handling nr 3/2021.
Deltar ej i beslutet
Marianne Körling Ström (L) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -27 660 tkr för helår 2020. Denna
avvikelse påverkas av omställningskostnader, 827 tkr, som avser år 2021 och 2022. Årets
avvikelse baserad på tolv månader är -26 833 tkr.
År 2020 har påverkats av den anpassning av bemanning som beslutades under 2019
men även av organisationsöversynen som har skett under hösten. Arbete med att
minska kostnaderna och arbeta bort underskottet har påbörjats men målet som sattes
för året har inte nåtts. Inom ekonomiskt bistånd syns en minskning av utbetalningar
under hösten. Ett multiteam har startats i september för att hålla nere kostnaderna för
placerade barn och unga. Teamet arbetar brett med att stötta familjer och planen är att
ett antal placerade barn ska kunna flytta hem till sin familj.
Socialförvaltningen ser också över arbetsformer när det gäller handläggning av ärenden,
rutiner kring budgetuppföljning samt kvalitet och kostnader i samband med olika
insatser. Inom flera verksamhetsområden är arbetet påbörjat och kommer fortsätta
under år 2021.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-03

•

Årsredovisning 2020-socialnämnden

Socialnämndens överläggning
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Anders Gölevik
(C), Thomas Selig (V), Marianne Körling Ström (L) samt ekonom Marita AsplundHåkansson och avdelningschef Linda Qvarnström.
Marianne Körling Ström (L) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2021:6 759

Internkontrollrapport 2020
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll
2020.
2. Nämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer.
Internkontrollrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
socialnämndens handling nr 4/2021.

Sammanfattning av ärendet
I kommunens reglemente för intern kontroll definieras intern kontroll som åtgärder vilka
bidrar till att utveckla och säkerhetsställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga
verksamheter och som därmed ska minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Enligt reglementet ska nämnden följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna
området och senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet från
uppföljningen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.
Socialnämndens internkontrollplan för 2020 omfattade både verksamhetsmässiga och
ekonomiska kontroller inom tio områden och nitton kontrollmoment. Resultatet av
genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att
uppföljningen visar att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde i huvudsak
fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns utvecklings- och förbättringsområden.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-03

•

Internkontrollrapport socialnämnden 2020

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic
(SD), Thomas Selig (V) samt ekonom Marita Asplund-Håkansson och avdelningschef
Linda Qvarnström.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

