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Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 16:30

Beslutande

Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius
(KD) 2:e vice ordförande, Matti Turunen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist
(S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling Ström (L), Hans Linke (C)

Beslutande
ersättare

Reine Östlund (S), Brith Severin (S)

Ersättare

Mari - Ann Lundin (S)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lorraine Fröberg, avdelningschef
Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, ekonom/controller Bruno Maras och
tillträdande ordförande Marie-Louise Karlsson.

Utses att justera

Hans Linke
Socialförvaltningen 2017-08-21
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§ 79

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL - andra kvartalet 2017
Socialnämndens beslut


Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra kvartalet 2017.



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

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6 f § SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
till Inspektionen för Vård och Omsorg.
För andra kvartalet 2017 finns ett (1) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.
Ärendets handlingar
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-08-08
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 80

Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med
budget 2018 (SOCN/2017:31)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens upprättade underlag för övergripande
plan med budget 2018.
Socialnämnden antar socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget
2018 till sitt eget och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
I Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020 har socialnämnden tilldelats en
budgetram på 171 934 tkr. Samma tilldelning gäller 2018 och 2019.
I budgetramen har hänsyn tagits till lönekompensation 2016 om 885 tkr,
löneöverhäng 2017 om 295 tkr samt utökade kapitaltjänstkostnader 2016 om 303 tkr.
Utöver dessa tillskott görs det ett avdrag om 6 780 tkr i budgetramen som gällde för
2017. Avdraget avser förändrat PO-pålägg på grund av nedjustering från 50,00
procent till lagstadgat PO om 38,33 procent.
Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-08-02
Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget 2018.

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning informerar controller Bruno Maras om de
uppdateringar, till största del tekniska justeringar som gjorts sedan arbetsmaterialet
lämnades ut till nämnden innan sommaren.
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S),
Marianne Körling Ström (L) samt förvaltningschef Lorraine Fröberg och
avdelningschef Pia Carlsson.
__________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 81

Utdelning socialnämndens föreningsbidrag 2017 till
Kvinno- och tjejjouren Miranda (SOCN/2017:32)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar föreningen Miranda 209 000 kronor till tjejjourens
verksamhet. Bidraget är av extraordinär karaktär och avser verksamhetsåret 2017.
Bidraget ska möjliggöra en smidigare övergång mellan gamla och nya riktlinjer för
bidrag till föreningar inom socialnämndens område.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens föreningsbidrag riktas till föreningar/organisationer med värderingar
och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild
uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för
utsatta och svaga grupper.
Ärendets handlingar


Förslag till fördelning av föreningsbidrag

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Matti Turunen
(S), Pat Werner (S) och Christer Sundqvist (M).
Förslag och yrkanden
Ordföranden Pat Werner (S) och 1:e vice ordförande Christer Sundqvist (M) yrkar att
socialnämnden ska bevilja föreningen Miranda 209 000 kronor till tjejjourens
verksamhet.
Bidraget är av extraordinär karaktär och avser verksamhetsåret 2017. Bidraget ska
möjliggöra en smidigare övergång mellan gamla och nya riktlinjer för bidrag till
föreningar inom socialnämndens område.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag
till beslut och sitt eget yrkande. Han finner att socialnämnden bifaller ordförandens
yrkande.
___________________
Beslutet skickas till:
Kvinno- och tjejjouren Miranda
Service- och teknikförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 82

Verksamhetsinformation (SOCN/2016:40)
Månadsrapport 201707
Controller Bruno Maras redogör för socialförvaltningens månadsrapport innehållande
budget samt vidtagna åtgärder avseende juli månad, vilken i sin helhet bifogades i
kallelsen. En stor kostnad är för närvarande utredningskonsulter. Controller Bruno
Maras berättar om det intensiva arbetet med återsökningar från migrationsverket och
att det finns en oro för det nya sätt att arbeta där utbetalningar av återsökningar
kommer att göras centralt.
Avdelningsinformation
Avdelningschef Pia Carlsson informerar om att en lex Sarah anmälan har gjorts på
grund av att alla barnärenden inte kunnat fördelas. Detta beror till viss del på
konsulter då inte alla av dessa har uppfyllt kraven, vilket resulterat i merarbete för
övriga medarbetare och längre tid innan ärenden kunnat avslutas och nya fördelas.
Konsulter medför en stor kostnad och därför har fakturor bestridits för de konsulter
som ej uppfyllt kraven. För att få ett bättre arbetsflöde har administrativt stöd anställts
och konsulterna kommer att få ett större stöd.
Avdelningschef Pia Carlsson lyfter en positiv trend inom försörjningsstödet som visar
att färre hushåll uppbär försörjningsstöd. En tolkning kan vara att medarbetarna är
duktiga på att förmedla andra alternativ innan försörjningsstöd är aktuellt.
Till sist informerar avdelningschef Pia Carlsson om att IVO (inspektionen för vård
och omsorg) under hösten kommer att göra en tillsyn.
Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om att inom öppenvården ser man att
missbruket eller riskbruket ökar och då främst haschbruket. Vanligtvis sker en ökning
under sommaren men i år har det dykt upp många sedan tidigare okända ungdomar.
Likt avdelningschef Pia Carlsson berättar avdelningschef Linda Qvarnström att IVO
(inspektionen för vård och omsorg) under hösten kommer att göra en tillsyn, för
öppenvårdens del på Kollektivet, Klivet och Vallmovillan.
Bristen på bostäder belyser avdelningschef Linda Qvarnström, vilket leder till att det
inte finns några stödboenden för de ungdomar som behöver komma vidare.
Avslutningsvis påminner avdelningschef Linda Qvarnström om den ”Lyckliga
gatorna” fest som kommer att hållas den 25 augusti i Nävertorp.
Förvaltningschef Lorraine Fröberg informerar om att det i veckan funnits en artikel i
Katrineholms-Kuriren om socialförvaltningen och bostadsbristen.
IVO (inspektionen för vård och omsorg) har kontaktat Förvaltningschef Lorraine
Fröberg angående Lex Sarah anmälan och upplevelsen är att IVO var nöjda med de
svar de fick om förvaltningens åtgärder.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förvaltningschef Lorraine Fröberg lyfter också försörjningsstödets positiva trend,
under årets första hälft har antal hushåll minskat med åtta procent.
Avslutningsvis berättar förvaltningschef Lorraine Fröberg att den tillkommande
förvaltningschefen Ola Nordqvist besökt socialförvaltningen under dagen.
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 83

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under juni och juli
månad för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 84

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2017-06-06 – 2017-08-08. Förteckning över handlingarna finns på
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 85

Avtackningar
Förvaltningschef Lorraine Fröberg visar avslutningsvis ett bildspel från sina år som
anställd i Katrineholms kommun 2011 till 2017.
Ordförande Pat Werner (S) avtackar avgående förvaltningschef Lorraine Fröberg med
blommor och present samt tackar för ett gott samarbete.
1:e vice ordförande Christer Sundqvist (M) och 2:e vice ordförande Joha Frondelius
(KD) avtackar för nämndens räkning avgående ordförande Pat Werner (S) med en
bukett och två böcker, även de tackar för det goda samarbetet och den tid som varit.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

