
PROTOKOLL  
SOCIALNÄMNDEN 

Datum, plats och tid 2021-01-26 Solrosen, klockan 15:00 – 15:55 

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

Beslutande ersättare Dag Dunås (KD) för Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande 

Wahid Moosawi (M) för Annelie Swärd (M) 

Ersättare  Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 
Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, ekonom Marita Asplund-Håkansson, 
jurist Thomas Brandels (§ 1-6) 

Övriga deltagande  

Underskrifter Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S) 

Sekreterare: Madelene Sönnerfors 

Utsedd justerare: : Marianne Körling Ström (L) 

Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 2021-01-28 

Paragrafer §3-  §11

Datum för anslags uppsättande 2021-01-29 Datum för anslags nedtagande 2021-02-22 

Förvaringsplats av protokollet 

Socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 3

Information från förvaltningen 

-Ny organisation 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar nämnden om att socialförvaltningen har 
en ny organisation från den första januari i år, där orsakerna till omorganiseringen bland 
annat är låg effektivitet och ojämna ansvarsområden för chefer. Nämnden får genom en 
organisationsöversikt se hur förvaltningen är organiserad med två avdelningar, barn och 
unga samt vuxna. Omorganiseringen har jämnat ut antal medarbetare per enhetschef 
samt ska ge förstärkt arbetsledning till varje grupp. 

-Remissvar ny socialtjänstlag 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar nämnden om det remissvar som nämnden 
har besvarat, genom ordförandebeslut. Remissvaret har skickats ut till nämnden. 
Förvaltningschefen sammanfattar kort kring några av förändringarna i förslaget till ny 
socialtjänstlag som införande av enhetliga begrepp och ord, en riktning mot 
evidensbaserad forskning, djupare analyser och tidigare insatser. När det gäller 
svårigheterna med att behålla kompetent personal möter inte den nya lagen det 
problemet. Förvaltningschefen ser positivt på den nya lagen men det kommer att ta 
några år att ställa om och det kommer att innebära mer service och mindre 
myndighetsutövning. 

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) Anders Gölevik (C) samt 
förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef Linda Qvarnström och jurist Thomas 
Brandels. 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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§ 4    SOCN/2020:70  759 

 

Extra sammanträde - socialnämnden den 9 februari 
2021  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om ett extra sammanträde den 9 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
På sammanträdet 2020-10-27 § 86 beslutade socialnämnden om sammanträdesdagar 
för 2021. Beslutet var anpassat efter kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Inlämningstiden för årsredovisningen 2020 har därefter 
förskjutits vilket gör att nämnden behöver sammanträda i februari. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-01-19 

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

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden 

Akten 
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§ 5 SOCN/2020:32  759 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL - fjärde kvartalet 2020  
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för
fjärde 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 ska ske en gång per kvartal. 

För fjärde kvartalet 2020 finns noll (0) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-01-19

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

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 6    SOCN/2020:90  759 

 

Remissvar användning av amerikanska 
personuppgiftsbiträden i kommunen  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget i 

kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, KS/2020:340 – 030 
men föreslår att rekommendationen ändras till att ”fortsatt 
användning av molntjänsterna begränsas till de som bedöms 
nödvändiga för verksamheten under förutsättning att 
sekretessbelagda uppgifter inte behandlas där.” 

2. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för beslut, eftersom det 
bedöms vara av principiell karaktär. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har skickat remiss på ett förslag till tjänsteskrivelse – 
”Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen”, till alla 
nämnder. 

Enligt förslaget behöver kommunen ta ställning till hur den ska förhålla sig till EU-
domstolens dom från juli 2020. Domen innebär att den så kallade ”Privacy Shield” 
inte är en tillräcklig skyddsåtgärd, enligt GDPR, för att överföra personuppgifter till 
amerikanska personuppgiftsbiträden när de är leverantörer och underleverantörer 
av onlinetjänster s.k. molntjänster. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det idag finns få praktiska alternativ till 
molntjänster. Det går heller inte att se att någon annan skyddsåtgärd enligt GDPR är 
tillräcklig vid sådan överföring till amerikanska företag. Kommunen ser heller inte 
någon annan lösning som praktiskt går att motivera. Rekommendationen är därför 
att kommunen ska fortsätta använda de molntjänster som bedöms nödvändiga för 
verksamheten under förutsättning att sekretessbelagda uppgifter inte behandlas 
där. 

Förslaget i huvudsak redogör för de rättsliga förutsättningarna enligt GDPR när 
personuppgifter överförs till molntjänster i tredje land. Vidare finns en bedömning 
av hur kommunen påverkas praktiskt och juridiskt av EU-domstolens dom från juli 
2020. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-01-20 
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• Förslag till tjänsteskrivelse - Användning av amerikanska 
personuppgiftsbiträden i kommunen från 
kommunledningsförvaltningen, daterad 2020-10-22 

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Mica Vemic 
(SD), som föreslår, som tillägg att rekommendationerna i förslag till tjänsteskrivelse 
ändras till ”fortsatt användning av molntjänsterna begränsas till de som bedöms 
nödvändiga för verksamheten under förutsättning att sekretessbelagda uppgifter inte 
behandlas där.” Yttrar sig gör även jurist Thomas Brandels. 

Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag till 
beslut och föreslår att nämnden även skickar med Mica Vemics (SD) förslag. Hon finner 
att nämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsforvaltningen 

Akten  
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§ 7    SOCN/2021:2  759 

 

Remissvar samlad uppföljande granskning av tidigare 
granskningar  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och sänder det till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens samlade bedömning av den uppföljande granskningen är att 
samtliga utvecklingsområden som följts upp och kvarstår är kända av verksamheten. En 
rad åtgärder är vidtagna och förvaltningen bedömer att dessa åtgärder kommer att leda 
till att dessa brister åtgärdas under 2021. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-01-12 

• Revisionsrapport, samlad uppföljande granskning av tidigare 
granskningar, daterad 2020-12-10 

• Skrivelse, samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar, 
daterad 2020-12-10 

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic (SD) 
samt förvaltningschef Lena Ludvigsson. 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Akten 
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§ 8    SOCN/2020:60  042 

 

Nämndens plan med budget 2021  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta den tilldelade budgetramen för 2021 

och uppdrar till socialförvaltningen och dess tillhörande avdelningar 
samt enheter att upprätta verksamhetsplan för 2021. 

2. Socialnämnden godkänner att förvaltningen åtar sig att arbeta mot de 
resultatmålen, från kommunplan 2019-2022, som redovisas i 
handlingarna. Socialförvaltningens aktiviteter kommer att kopplas till 
budgeten som har tilldelats verksamheten. 

Nämndens plan med budget 2021 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen socialnämndens handling nr 1/2021. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Anders Gölevik (C), den skriftliga reservationen redovisas 
som bilaga A. Mot beslutet reserverar sig också Marianne Körling Ström (L). 

Deltar ej i beslutet 

Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 191 735 tkr. I 
budgetramens tekniska justering har tillägg gjorts för sociala avgifter och ökade hyror. 
Den tekniska justeringen omfattar även kapitaltjänstkostnader. Nämnden får ingen 
kompensation för löneökningar 2021 utan måste hantera löneökning motsvarande 1 
500 tkr genom effektivisering. 

I budgetramens justeringar under den politiska beredningen har kommunfullmäktige 
avsatt 10 000 tkr till socialnämnden år 2021 och år 2022 som en tillfällig ramförstärkning. 

Socialnämnden visar ett budgetunderskott 2020. Under åren 2021 och 2022 måste 
nämnden minska kostnader i motsvarande storleksordning för att vara i balans 2023. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-01-19 

• Socialnämndens plan med budget 2021 

Socialnämndens överläggning 
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Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic 
(SD), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L) samt ekonom Marita Asplund-
Håkansson och förvaltningschef Lena Ludvigsson. 

Mica Vemic (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 9    SOCN/2021:6  759 

 

Internkontrollplan 2021  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2021. 

Internkontrollplanen för 2021 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
socialnämndens handling nr 2/2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2021 omfattar en stor del av 
verksamheten där den huvudsakliga inriktningen är rutiner och ekonomi. Andra delar av 
internkontrollplanen omfattar även socialförvaltningens arbete med att systematiskt och 
fortlöpande säkra kvaliteten i verksamheten, förvaltningens delegationsordning samt 
attestreglemente och att interna riktlinjer följs. 

I Internkontrollplanen år 2021 återkommer några kontrollområden från tidigare års 
internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har 
tillkommit. Interkontrollplanen år 2021 innehåller kontrollområdena fakturahantering, 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten, datasäkerhet, 
arvoden och avgifter familjehem, jourhem och placerade barn, utbetalningar från 
verksamhetssystemet, ekonomiskt bistånd samt månadsrapportering. 

Kontrollmetoden är komplett på de kontrollområden där rutiner, riktlinjer och 
förankring bör införas eller förtydligas, kontrollfrekvensen för de kontrollområdena är 
bestämt till en eller två gånger per år. Kontrollmetoden stickprov är bestämd på de 
kontrollområden där rutiner finns men där ett urval behöver granskas för att kontrollera 
att rutinerna följs. Kontrollfrekvensen för kontrollmetoden varierar från en gång i 
månaden till en gång per år. 

Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-01-19 

• Internkontrollplan socialnämnden 2021 

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Anders Gölevik 
(C), Mica Vemic (SD), samt ekonom Marita Asplund-Håkansson, förvaltningschef Lena 
Ludvigsson och avdelningschef Johanna Säfström. 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 10       

 

Anmälan av delegationsbeslut  
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar från oktober till december 
månad 2020 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN 
Del/2020 §§ 7 och 8, SOCN Del/2021 §§ 1,2,3 och 4. 

  



 

PROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-01-26 12 (13) 

   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 11       

 

Meddelanden  
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2020-10-21 – 2021-01-
19. 

Kommunfullmäktige 

• KF §99 Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms kommun (Hnr: 
SOCN2020:470) 

• Inriktning för inköp i Katrineholms kommun, KF 2020-10-19, § 99 (Hnr: 
SOCN2020:471) 

• Bilaga - Inriktning för inköp i Katrineholms kommun (Hnr: SOCN2020:472) 

• Uppdaterad överenskommelse mellan partierna om begränsning av fullmäktige, 
styrelse och nämnder med anledning av Coronapandamin (Hnr: SOCN2020:490) 

• Kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2020 – inställt (Hnr: 
SOCN2020:491) 

• KF §113 Övergripande plan med budget 2021-2023 (Hnr: SOCN2020:494) 

• Övergripande plan med budget 2021-2023, KF 2020-11-16 § 113 (Hnr: 
SOCN2020:495) 

• Kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2020 – inställt (Hnr: 
SOCN2020:503) 

• Extra sammanträde, kommunstyrelsen den 18 januari 2021 (SOCN2020:520) 

Region Sörmland 

• Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
(SOCN2020:479) 

Socialförvaltningen 

• Samverkansprotokoll 2020-10-22 (Hnr: SOCN2020:473) 

• Samverkansprotokoll MBL 2020-11-04 (Hnr: SOCN2020:504) 
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• Samverkansprotokoll MBL 2020-11-09 (Hnr: SOCN2020:505) 

• Samverkansprotokoll 2020-11-18 (Hnr: SOCN2020:506) 

• Brev till socialchefen i Vingåker om social dumpning (SOCN2020:511) 

• Samverkansprotokoll 2020-12-09 (SOCN2020:524) 

• Intyg för fyra medarbetare på socialförvaltningen om behörighet att utföra vissa 
uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård 

Utskottet 

• § 438 Dataskyddsombud för socialnämnden för december månad (SOCN2020:497) 

• § 472 Dataskyddsombud för socialnämnden från januari 2021 (SOCN2020:531) 

Vårdförbundet Sörmland 

• Missiv, Verksamhetsplan med budget år 2020-2022 för Vårdförbundet Sörmland 
(Hnr: SOCN2020:466) 

• Verksamhetsplan med budget år 2021-2023, Vårdförbundet Sörmland. (Hnr: 
SOCN2020:465) 

• Vårdförbundet Sörmland: missiv delårsrapport januari till och med augusti 2020. 
(SOCN2020:468) 

• Vårdförbundet Sörmland: delårsrapport januari till och med augusti 2020. (Hnr: 
SOCN2020:467) 

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Mica Vemic 
(SD). 



Socialnämnden 2021-01-26 § 8  Bilaga A
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