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Plats och tid

Socialförvaltningen, Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm klockan 15.00-17.30

Beslutande

Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius
(KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti Turunen (S), Britt-Inger Karlsson
(S), Gunnar Ljungqvist (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Hans Linke (C), Mica
Vemic (SD) §§ 17-24

Beslutande
ersättare

Louise Axelsson (L), Reine Östlund (S) §§ 25-27

Ersättare

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Mari-Ann Lundin (S), Magnus
Esko (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M)

Övriga
deltagande

Förvaltningschef Lorraine Fröberg, avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef Pia
Carlsson, controller Bruno Maras, senior advisor Gunnar Westermark, projektledare Inger
Christensen, projektmedarbetare/elevkoordinator Cecilia Brunosson

Utses att justera

Joha Frondelius (KD)
Stadshuset Gröna Kulle 2017-03-06

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Gunnar Westermark

Ordförande
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Pat Werner (S)

Justerande
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Joha Frondelius (KD)

Paragrafer

§17 - §27

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
datum

2017-03-01

Datum för
anslags
uppsättande

2017-03-06

Förvaringsplats
av protokollet

Socialförvaltningen, Katrineholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-03-01

2

§ 17

Fastställande av dagordning
Socialnämndens beslut
Utsänd dagordning godkänns och fastställs - med tillägg av en ny punkt 6 om särskilt
förordnad vårdnadshavare samt åtföljande förskjutning av efterföljande punkter.
Punkterna 5 och 6 ska direktjusteras.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 18

TEMA - #jagmed
Vid dagens sammanträde informerar projektledare Inger Christensen och
projektmedarbetare/elevkoordinator Cecilia Brunosson om projektet #jagmed.
#jagmed är ett EU-projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) som pågår i ett
30-tal kommuner i fem regioner i Mellansverige; Östergötland, Uppsala, Örebro,
Västmanland och Sörmland. I Sörmland finns två delprojekt, Nyköping/Oxelösund och
Katrineholm. I Katrineholm är bildningsförvaltningen projektägare.
Det övergripande målet för #jagmed är att öka andelen elever som slutar gymnasiet med
fullständiga betyg. 24 procent av de som börjar gymnasiet i Sverige hoppar av inom fyra
år. Ungdomar utan gymnasieutbildning löper dubbel så stor risk att bli arbetslösa jämfört
med ungdomar med utbildning.
I Katrineholm ligger fokus på de ungdomar som är inskrivna i åk 9 upp till åk 3 på
gymnasiet och som är i riskzonen för att inte påbörja, alternativt inte fullfölja gymnasiet.

Inom projektet är ambitionen att
• utveckla flexibla arbetsmetoder med individen i centrum
• omvärldsbevaka och studera andra projekt
• etablera samverkan mellan skolor och organisationer
• arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering under hela
projektperioden
Aktiviteter i projektet:
• Individanpassat och coachande med ungdomen i fokus
• Stötta, motivera, stärka självförtroende, arbeta med hälsa
• Utveckla metoder och arbetssätt gällande övergångar mellan skolor och
skolformer
• Bygga upp ett team för samverkan med bra kontaktytor
• Fortbildning, rådgivning och föreläsningar till berörd projekt- och skolpersonal
• Studera metoder och arbetssätt i den egna och i andra kommuner samt i andra
projekt
ESF-stöd för hela projektet uppgår till 63 miljoner kronor – för Katrineholms del är
stödet 4,9 miljoner kronor.
Blogg: http://jagmed.katrineholmare.se samt mer info på www.jagmed.se
Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Pat Werner (S), Joha Frondelius (KD),
Christer Sundqvist (M), Hans Linke (SD) och Anne Hagberg (S).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 19

Socialnämndens årsredovisning för 2016 (SOCN/2015:37)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens upprättade
årsredovisning för helår 2016.
2. Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens årsredovisning till sitt eget
och överlämna den till kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden beslutar att lägga socialförvaltningens kvalitetsberättelse för år
2016 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under det gångna året har socialnämndens verksamheter fokuserat på att få en budget
i balans och fortsatt utveckla en god kvalitet i verksamheten.
År 2016 redovisar socialnämnden ett överskott på 1,6 miljoner kronor och redovisar
därmed ett årsresultat på 175 635 miljoner kronor, jämfört med tilldelad budget om
177 292 miljoner kronor. Nettoöverskottet kan hänföras till uteblivna
personalkostnader på grund av vakanser inom nämndens olika verksamheter.
Socialnämnden bedömer att verksamheten har använt befintliga resurser på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt för att uppfylla lagbestämmelserna. Socialnämnden
har i sitt arbete med kvalitet fått löpande stöd av kommunchefen, kommunstyrelsen
och kommunledningen. Stödet har bidragit till nämndens utveckling av befintliga
verksamheter och rekryteringsprocessen.
Ärendets handlingar
•
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20
Årsredovisning 2016
Kvalitetsberättelse 2016

Socialnämndens överläggning
Inför socialnämndens överläggning presenterar controller Bruno Maras 2016 års
resultat och visar bland annat på jämförelser såväl i förhållande till föregående år som
– ifråga om ekonomiskt bistånd - till genomsnitt i riket. Vidare redovisar han projekt
där socialförvaltningen är engagerad. Slutligen redogör Bruno Maras för de positiva
effekter som uppnåtts till följd av det kvalitetsarbete som förvaltningen bedrivit och
gör en summarisk genomgång av kvalitetsberättelsen för 2016.
Under överläggningen yttrar sig Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD) och
Christer Sundqvist (M).
_________________
Beslutet skickas till kommunstyrelsen och akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 20

Yttrande över revisionsrapport om internkontrollen
(SOCN/2017:1)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget
och översänder yttrandet vidare till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
PwC har genomfört en översiktlig granskning av intern kontroll. Granskningen
omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Granskningens revisionsfråga har
varit om kommunstyrelsen och samtliga nämnder säkerställer väsentliga och
riskfyllda moment i verksamheten. Kommunrevisorernas sammanfattande
revisionella bedömning är att det delvis finns en intern kontroll som säkerställer
väsentliga och riksfyllda moment i kommunens olika verksamheter. Det har skett en
utveckling och förbättring av internkontrollarbetet sedan tidigare
revisionsgranskningar, men detta arbete bedöms behöva fortsätta i kommunen.
Revisorerna konstaterat att förvaltningens internkontrollplan följer Katrineholms
kommuns reglemente för intern kontroll och innehåller förutom uppgift om
kontrollområden även uppgift om bland annat kontrollmetod, kontrollansvarig och
kontrollfrekvens.
I samband med granskningen har fördjupningar av två rutiner gjorts för att kunna
göra en bedömning om det finns grund för en god intern kontroll. De stickprov som
har tagits visade enligt PwC att upprättade rutiner följs.
Ärendets handlingar
•
•

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-23
Revisionsrapport – Övergripande granskning av internkontroll

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig controller Bruno Maras.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

Internkontrollrapport för 2016 samt reviderad plan för
2015-2018 (SOCN/2014:95)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av genomförd internkontroll
2016 och rapportera resultatet till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
2. Socialnämnden beslutar att godkänna den reviderade internkontrollplanen 2015 2018.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd upprätta
en internkontrollplan i tillräcklig omfattning.
Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband
med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska,
med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll.
Ärendets handlingar
•
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20
Internkontrollrapport 2016
Internkontrollplan 2015 – 2018

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig controller Bruno Maras.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

Tillsynsplan för 2017 (SOCN/2017:2)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för år 2017 gällande serveringstillstånd
i Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska enligt 9 kap 2 § alkohollagen utöva tillsyn över efterlevnaden av
bestämmelserna om servering i alkohollagen.
Katrineholms alkoholinspektörer utövar under 2017 tillsyn även i Vingåker och Flens
kommuner. En gemensam tillsynsplan har därför tagits fram. Denna har skickats på
remiss till Vingåker och Flens socialnämnder. Inga synpunkter har lämnats.
Ärendets handlingar
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16
Tillsynsplan för serveringstillstånd i Katrineholms kommun år 2017

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig förvaltningsjuristen Linda Fager.
_________________
Beslutet skickas till:
Handläggare
Vingåkers kommun
Flens kommun
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 23

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden
(SOCN/2017:9)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa dokumenthanteringsplan för socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
I gällande arkivreglemente § 4, antagen av kommunfullmäktige, sägs att ”Varje
myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur
dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Planen ska fortlöpande revideras”.
I dokumenthanteringsplanen redovisas de handlingar som återfinns inom
socialnämnden. Här finns uppgifter om var och hur handlingarna ska förvaras och när
de ska arkiveras eller gallras, det vill säga förstöras. Vid gallring ska alltid beaktas att
arkiven utgör en del av kulturarvet.
Förslag till dokumenthanteringsplan följer Riksarkivets allmänna råd om bevarande
och gallring av handlingar rörande den kommunala socialtjänsten. Dokumentation i
enskilda ärenden som förvaras i personakter omfattas av föreskrifterna om gallring
och bevarande i socialtjänsten.
Ärendets handlingar
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-15
Förslag till dokumenthanteringsplan för socialnämnden

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Matti Turunen (S) samt enhetschefen
Ann Godlund.
_________________

Beslutet skickas till:
Handläggare
Kommunarkivet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

Delegationsordning för socialnämnden (SOCN/2017:14)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till delegationsordning för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning av ärendet
Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller en medarbetare som är underställd nämnden.
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag till revidering av nuvarande
delegationsordning, där ärenden som tidigare inte funnits med är tillagda och vissa
förslag till ändringar av beslut och delegater är gjorda.
Ärendets handlingar
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-17
Förslag till delegationsordning för socialnämnden.

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Pat Werner (S) samt
förvaltningsjuristen Linda Fager, som redogör för bakgrunden till revideringen. Hon
berättar särskilt om de större förändringar som skett i delegationsordningen.
_________________
Beslutet skickas till:
Handläggare
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 25

Verksamhetsinformation - förvaltningens aktiviteter 2017
samt fördelning av budgetramen 2017
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefen Lorraine Fröberg och
controller Bruno Maras om
• aktiviteter som är kopplade till gällande resultatmål och indikatorer 2017
• den preliminära fördelningen av internbudget 2017, där förvaltningen avsätter
55,5 mkr till utbetalt försörjningsstöd samt 10 mkr till HVB placeringar (helår)
• nybyggnation som behöver genomföras med anledning av Arbetsmiljöverkets
(AMV) tillsyn
• pågående revision (PwC) över placering av barn och unga i HVB hem
Förvaltningschefen läser upp Arbetsmiljöverkets avslutsbrev 2017-02-13: ”Vi ställde
i ett inspektionsmeddelande den 25 maj 2016 krav på att ni skulle åtgärda vissa
brister i arbetsmiljön. Vi bedömer att ni nu uppfyller kraven och kommer därför
avsluta ärendet. Vi avser att under hösten 2018 göra en uppföljning hos er i syfte att
kontrollera att de planerade åtgärderna som står i er handlingsplan har genomförts.”
Vidare berättar hon att representanterna från AMV i separat e-post uttryckt sig vara
nöjda med den riskanalys som förvaltningen genomfört och den handlingsplan som
upprättats och att de känner stort förtroende för att åtgärderna kommer att vara
vidtagna till hösten 2018.
Vidare redogör förvaltningschefen även för avdelningschefen Linda Qvarnströms
aktuella områden och nämner då följande:
• Alla medarbetare på Kollektivet HVB och Vallmovillan HVB har deltagit i en
utbildning om självskadebeteende
• Invigningen av ungdomsenheten blev lyckad. Åttio personer kom. Ungdomsenheten har börjat att fälta på kvällstid, två kvällar i veckan. Det pågår
rekrytering för ytterligare en ungdomsbehandlare med inriktning på
uppsökande/fält arbete
• För närvarande hanteras tre ärenden i den sociala insatsgruppen
• Det är ett högt tryck på Mercur, sammanlagt är det 55 personer som får en insats
på Mercur, missbruksvård alternativt anhörigstöd
• Psykiatrins dag. Inbjudan till Safiren den 26 mars. Anordnas tillsammans med
KFV kommunerna och Landstinget. Temat kommer vara ”att vara närstående till
någon med psykisk ohälsa”
Avdelningschefen Pia Carlsson redogör för myndighetsavdelningens aktuella frågor:
• Kommun och landsting ska göra en inventering av psykisk hälsa 2017 av boende
i kommunen mellan 1 mars - 30 april. Målgruppen är personer över 18 år med
psykisk funktionsnedsättning, som har "väsentliga svårigheter med att utföra
aktiviteter på viktiga livsområden".
• Representanter från socialförvaltningen, Viadidakt och samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på studiebesök i Trelleborg, som har en arbetsmarknadsnämnd som också ansvarar för utbetalning av ekonomiskt bistånd. Man kan
ansöka digitalt om ekonomiskt bistånd.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vi har gått ut på Facebook och "annonserat" om följande: Vill du bli
kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?
Informationsinsatser till skola och förskola har planerats under våren kring
socialförvaltningens handläggning av orosanmälan.

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S)
och Christer Sundqvist (M).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 26

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2017-01-19 – 2017-02-21. Förteckning över handlingarna finns på
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

