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Plats och tid

Solrosen, kl. 15:00 – 16:50

Beslutande

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

Beslutande ersättare

Mari-Ann Lundin (S) för Johanna Karlsson (S)
Alf Andersson (S) för Stefan Blomqvist (S)
Wahid Moosawi (M) för Annelie Swärd (M)
Ingvar Kylestorp (C) för Anders Gölevik (C)

Ersättare

Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Kerstin Therus (S), Veronica Wiström (KD),
Elsie Egestål (SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson (§§132-140),
avdelningschef Laila Hämäläinen, ekonom Marita Asplund Håkansson (§§133-140), ekonom
Matilda Sunnanhed (§§133-140), säkerhetschef Tobias Plantin (§§ 132, 141)

Utses att justera

Marianne Körling Ström (L)

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2019-12-20

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§132 - §141

………………………………………………………
Madelene Sönnerfors

Ordförande

………………………………………………………
Marie-Louise Karlsson (S)
Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Marianne Körling Ström (L)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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2019-12-18

Datum för anslags
uppsättande
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§ 132

TEMA-trygghet och säkerhet
Säkerhetschef Tobias Plantin informerar nämnden om kommunens säkerhetsarbete och
börjar med att illustrera arbetet och strukturen med att visa en trappa över risker, hot
och beredskap från vardagshändelser ända upp till krig. Arbetet med trygghet och
säkerhet organiseras utifrån fem områden.
En viktig del av arbetet är samverkan som utgår från systematiskt och kunskapsbaserat
brottsförebyggande arbete vilket består av kartläggning analys, insatser, uppföljning och
återkoppling. En kommunal lägesbild sammanställs veckovis utifrån de indikatorer som
rapporterats in från kommunen, allmännytta/näringsliv och polisen. Prioriterade
områden har tagits fram, både rent geografiskt och utifrån olika grupper där
orsaksanalyser genomförs. Tobias Plantin tar också upp andra viktiga prioriteringar som
narkotikabrottslighet, ungdomsbrottslighet, trygghet och säkerhet i centrum, våld i nära
relationer och trafikbrottslighet.
Vidare får nämnden information om uppdraget att kartlägga barn och ungdomar i
Katrineholms kommun, från förskoleålder till unga vuxna. Där har frågorna varit: vad vi
gör idag, finns luckor, vad gör andra, kan vi lära av dem?
Avslutningsvis tar Tobias Plantin upp några viktiga delar för det fortsatta arbetet, som
mer kunskap om problemen, kompetensutveckling av personal, att engagera
ungdomarna i frågorna, stöd till vårdnadshavare, samverkan mellan Polis, skola,
elevhälsa, socialtjänst, kultur och fritid, integration samt kompetensutveckling för
kommuninvånare.

Yttrande
Under temapunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic (SD), Alf Andersson
(S), Marianne Körling Ström (L) samt säkerhetschef Tobias Plantin.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2019:89 167

Yttrande över risk- och sårbarhetsanalys 2019 för
Katrineholms kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom risk- och sårbarhetsanalys 2019 för
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen 2019-2022 lyfts kommuns arbete med krisberedskap, säkerhetsskydd
och civilförsvarfrågor fram och ska ges högre prioritet. Syftet med risk- och
sårbarhetsanalysen är att öka medvetenheten och kunskapen inom kommunens alla
verksamheter om hot, risker och sårbarheter samt att skapa ett underlag för egen
planering.
Socialförvaltningens bedömning är att risk- och sårbarhetsanalysen är väl grundad i
kommunens alla verksamheter. Den lyfter fram vikten av att arbeta förebyggande men
också att kunna hantera en kris då den uppstår.
I analysen har flera områden identifierats som samhällsviktig verksamhet inom
kommunen där ett bortfall eller störning på kort tid kan leda till att en allvarlig kris
inträffar i samhället. Socialförvaltningen bedömer att det är viktigt att vara medveten om
dessa områden för att kunna arbeta förebyggande och vidta åtgärder så att
verksamheten är förberedd om det uppstår en kris som påverkar oss under en kortare
eller längre tid.
Rapporten lyfter fram vilka behov av åtgärder som finns utifrån resultatet av risk- och
sårbarhetsanalysen. Socialförvaltningen anser att det är vikt att kommunen tar ett
gemensamt ansvar för dessa åtgärder, men att det samordnas från centralt håll. Det
förebyggande arbetet är viktigt, men vi måste också vara förberedda att kunna hantera
en krissituation som plötsligt uppstår.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-12-02
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2019:90 759

Yttrande över handlingsplan för jämställdhet enligt
CEMR
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till handlingsplan för jämställdhet
enligt CEMR.

Sammanfattning av ärendet
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklarationen för
jämställdhet, CEMR. I denna handlingsplan lyfts de artiklar som särskilt behöver
prioriteras utifrån kommunens jämställdhetsarbete under kommande period. Tre av
dessa kommer att gälla för samtliga nämnder. En av dessa, Artikel 22 Könsrelaterat våld
ligger inom socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden har redan idag ett uppdrag
att ta fram handlingsplaner för arbete med våld i nära relation samt hedersvåld och
förtryck.
Socialnämnden har ansvar för två artiklar tillsammans med vård- och omsorgsnämnden
respektive viadidaktnämnden. Dessa två är Artikel 15 Social omsorg och sociala tjänster
samt Artikel 18 Social integration.
Socialförvaltningen gör bedömningen att de prioriterade artiklarna är viktiga för ett
jämställt samhälle både för våra invånare och för våra medarbetare.
De artiklar som socialnämnden ansvarar för innehåller mål som utgår från individens
behov och självbestämmande för ökad trygghet, god folkhälsa samt ökad egen
försörjning. Artikel 18 beskriver även att vi ska främja integrationen av invandrare med
beaktande av deras behov av särskilda tjänster. Artikel 15 och 18 ligger nära
socialtjänstens uppdrag så det är naturligt att ansvaret för dessa ligger på
socialnämnden.
Det är viktigt att män och kvinnor får samma förutsättningar och samma möjligheter så
att alla kan nå en egen försörjning och därmed också ett eget självbestämmande. Det är
viktigt att skapa förutsättningar för att alla kan få tillgång till arbete, bostad, utbildning
samt social hjälp.
För att nå målen i artiklarna är det viktigt att ha ett fortsatt bra samarbete och god
samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-12-02
Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Socialnämndens överläggning

Ordförandens sign

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2019:94 759

Upphandling av vård och sociala tjänster
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Katrineholms
kommun tecknar avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral gällande
upphandling av extern vård och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde
från och med 1 januari 2020.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
socialnämnden för egen del att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med
Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård och sociala
tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan
tillgodoses inom den egna verksamheten.
Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.
Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som
Vårdförbundet Sörmland debiterar.

Ärendets handlingar
•
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-12-11
Info Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av vård från
Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2018:42 042

Nämndens plan med budget
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta den tilldelade budgetramen för 2020 och uppdrar
till socialförvaltningen och dess tillhörande avdelningar samt enheter att upprätta
verksamhetsplan för 2020.

2. Socialnämnden godkänner att förvaltningen åtar sig att arbeta mot de resultatmål,
från kommunplan 2019-2022, som redovisas i handlingarna. Socialförvaltningens
aktiviteter kommer att kopplas till budgeten som har tilldelats verksamheten.
Nämndens plan med budget 2020 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen socialnämndens handling nr 14/2019.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), den skriftliga reservationen redovisas som
bilaga A. Mot beslutet reserverar sig också Marianne Körling Ström (L), den skriftliga
reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutar att anta den tilldelade budgetramen för 2020 och uppdrar till
socialförvaltningen och dess tillhörande avdelningar samt enheter att upprätta
verksamhetsplan för 2020.
Socialnämnden godkänner också att nämnden åtar sig att arbeta mot de resultatmål,
från kommunplan 2019-2022, som redovisas i handlingarna. Socialförvaltningens
aktiviteter kommer att kopplas till budgeten som har tilldelats verksamheten.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-12-17
Socialnämndens plan med budget 2020

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Veronica
Wiström (KD), Thomas Selig (V), Wahid Moosawi (M), Mica Vemic (SD), Birgitta CarlheimGyllensköld (M), Gunnar Ljungqvist (S), Marianne Körling Ström (L) samt förvaltningschef
Lena Ludvigsson och ekonom Marita Asplund Håkansson.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 137

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-18

8 (13)

SOCN/2018:42 042

Månadsrapport
Ekonom Marita Asplund Håkansson presenterar månadsrapport för november 2019. Av
rapporten framkommer att socialnämndens budgetavvikelse fram till november månad
var -35 961 tkr och det prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2019 är -37 000 tkr.
Marita Asplund Håkansson redovisar det ekonomiska utfallet fram till november, samt
kostnader för ekonomiskt bistånd, placeringar, utredningskonsulter och löner.
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.
Under punkten återrapporterar även Marita Asplund Håkansson det uppdrag
förvaltningen fick från nämnden i augusti om att verkställa förvaltningens åtgärdspaket.
Under rubriken ekonomi i balans får nämnden information om uppdraget, åtgärdslanen
och effekter av åtgärder.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Alf Andersson (S), Mica Vemic (SD),
Gunnar Ljungqvist (S) samt ekonom Marita Asplund Håkansson och förvaltningschef
Lena Ludvigsson.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 138

Verksamhetsinformation
Återrapportering av uppdrag
Avdelningschef Laila Hämäläinen återrapporterar nämndens uppdrag till förvaltningen
från den 18 september 2019. Uppdraget vara att utreda möjligheten att utbetalning av
försörjningsstöd ska delas lika mellan vuxna i ett hushåll utifrån det ledamotsinitiativ
Marianne Körling Ström (L) lämnade in om jämnställt försörjningsstöd.
Det som sammanfattningsvis framkommit är att den administrativa tiden skulle öka
markant, kostnaderna skulle öka och det skulle ta mer tid. För att öka den ekonomiska
jämställdheten ger Laila Hämäläinen exempel på vad som kan göras och det är till
exempel att i alla nya ärenden be berörda att SUS-ansluta (utbetalningssystem) sina
konton för att individanpassa utbetalningar och att i ärenden med tecken på obalans i
ekonomin kan socialsekreterare genom dialog föreslå en annan uppdelning av
utbetalning.
Riksnorm 2020
Vidare informerar avdelningschef Laila Hämäläinen om riksnormen inför 2020 som ökar
med 1,9 % från föregående år. Nämnden får information om vad riksnormen är och vad
den tar hänsyn, vilka kostnader den inrymmer samt vad skäliga kostnader utanför
riksnormen och livsföring i övrigt innefattar.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Mica Vemic (SD), Marianne Körling Ström (L), Thomas Selig (V),
Marie-Louise Karlsson (S) samt avdelningschef Laila Hämäläinen och förvaltningschef
Lena Ludvigsson.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 139

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under oktober och
november månad 2019 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård
samt SOCN Del/2019 § 8.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 140

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2019-10-16 – 2019-12-10.
Kommunfullmäktige
• KS §121 Yttrande över SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter (Hnr: SOCN2019:531)
-Bilaga B - särskilt yttrande till KS § 121 (Hnr: SOCN2019:532)
• KS §172 Övergripande plan med budget 2020-2022 (Hnr: SOCN2019:588)
-Bilaga B - Reservation till KS § 172 (Hnr: SOCN2019:592)
-Bilaga C - Reservation till KS § 172 (Hnr: SOCN2019:589)
-Bilaga D - Reservation till KS § 172 (Hnr: SOCN2019:590)
-Bilaga E - Reservation till KS § 172 (Hnr: SOCN2019:591)
• KF §153 Måltidspolitiska programmet 2020-2023 (Hnr: SOCN2019:608)
-Måltidspolitiskt program 2020-2023, KF 2019-10-21, § 153 (Hnr: SOCN2019:607)
-Bilaga E - Reservation till KF § 153 (Hnr: SOCN2019:609)
• KF §154 Idrottspolitiska programmet 2020-2023 (Hnr: SOCN2019:610)
-Idrottspolitiskt program 2020-2023, KF2019-10-21, § 154 (Hnr: SOCN2019:611)
• KF §168 Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet - KFS 4.27 (Hnr:
SOCN2019:626)
-Avgifter inom socialnämndens verksamhetet, KFS 4.27 KF 2019-11-18, § 168 (Hnr:
SOCN2019:627)
• KF §169 Revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd KFS 4.08
(Hnr: SOCN2019:628)
-Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd KF 2019-11-18, § 169 (Hnr:
SOCN2019:629)
• KF §174 Övergripande plan med budget 2020-2022 (Hnr:SOCN2019:637)
Migrationsverket
• Fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2020 (Hnr:
SOCN2019:636)
Region Sörmland
• Sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (Hnr:
SOCN2019:549)
• Aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 2019-2022 (Hnr: SOCN2019:551)
• Sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 191122 (Hnr:
SOCN2019:630)

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Långsiktig hållbar finansiering av nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vårds verksamheter (Hnr: SOCN2019:634)
§ 31/19 Långsiktig hållbar finansiering av nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vårds verksamheter (Hnr: SOCN2019:635)

Socialförvaltningen
• Samverkansprotokoll 2019-10-17 (Hnr: SOCN2019:596)
Vårdförbundet Sörmland
• Delårsrapport för perioden 201901 - - 08 - Vårdförbundet Sörmland (Hnr:
SOCN2019:577)
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 141

God jul
Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) tackar för ett bra samarbete och önskar alla
ledamöter, ersättare och tjänstepersoner god jul och gott nytt år med förhoppning om
att alla få en vilsam helg.
1:e vice ordförande Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) önskar ordföranden en god jul och
ett gott nytt år. Likaså gör 2:e vice ordförande Thomas Selig (V) från oppositionens sida.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

