
PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2023-01-31 Solrosen, klockan 15:00 – 15:30
Beslutande Martin Edgélius (M) ordförande, Roger Ljunggren (S) 1:e vice ordförande, Anne Hagberg (S), 

Karl-Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Zeljko Klemse (S), Wahid Moosawi (M), 
Marie Westerberg (L), Elsie Egestål (SD), Thomas Selig (V),

Beslutande ersättare Jens Pettersson (C)

Ersättare Reine Östlund (S), Ann-Christine Sandell (S), Ahmed Musse (S), Anne Hofstedt (M), Robert 
Zweiniger (M), John Ogenholt (KD), Jonah Håkansson (SD), Kristina Färdeman (MP),

Övriga deltagande Utredare Matilda Johansson (sekreterare), t.f. förvaltningschef Marie Lundqvist

Ordförande: Martin Edgélius (M)

Utsedd justerare: Marie Westerberg (L)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital signering 2023-02-03

Paragrafer § 7-8,  § 10-16

Datum för anslags uppsättande 2023-02-04 Datum för anslags nedtagande 2023-03-01

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1543981



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 2 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 7 Val av justerare

§ 8 Fastställande av dagordning

§ 9 Sekretessärende, finns i separat protokoll

§ 10 Revidering av socialnämndens sammanträdesdagar

§ 11 Val och entledigande av ledamöter och ersättare i socialnämndens utskott

§ 12 Val av delegater i fondärenden

§ 13 Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag

§ 14 Avskaffande av klagomålsdelegation

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut

§ 16 Meddelanden
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 3 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 7

Val av justerare 
Marie Westerberg (L) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 4 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 8

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 5 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 10 SOCN/2022:80

Revidering av socialnämndens sammanträdesdagar 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar det reviderade förslaget till sammanträdesdagar för 
socialnämnden samt dess utskott 2023.

Sammanfattning av ärendet
Presidiet har lyft behovet av att revidera sammanträdestiderna för 2023. Socialnämnden 
beslutade den 2 januari att flytta nämndens sammanträde i januari samt att utskotten 
startar 9.00.

Månad Nämnd

kl. 15.00

Utskott

kl. 09.00

Anmärkning

Januari 2, 31 12, 26

Februari 21 9, 23 Årsredovisning 
Redovisning av genomförd internkontroll 

Mars 27 9, 23

April 27 13, 20

Maj 23 3, 17

Juni 8 1, 15, 29

Juli - 13

Augusti 29 10, 24 Underlag för övergripande plan med 
budget 

September 28 6, 21 Delårsrapport

Oktober 26 5, 18

November - 2, 16, 30

December 12 14

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-05

 Socialnämndens beslut 2022-10-25 § 93
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 6 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Berörda

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 7 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 11 SOCN/2023:4

Val och entledigande av ledamöter och ersättare i 
socialnämndens utskott 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden entledigar Robert Zweiniger (M) från uppdraget som ledamot i 

socialnämndens utskott.

2. Socialnämnden entledigar Wahid Moosawi (M) från uppdraget som ersättare i 

socialnämndens utskott.

3. Socialnämnden utser Wahid Moosawi (M) till ledamot i socialnämndens utskott till 

och med 31 december 2023.

4. Socialnämnden utser Robert Zweiniger (M) till ersättare i socialnämndens utskott till 

och med 31 december 2023.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 2 januari om att utse ledamöter och ersättare i 
socialnämndens utskott. Det har efter det kommit ett önskemål om att ändra så att 
Robert Zweiniger (M) blir ersättare och Wahid Moosawi (M) blir ordinarie ledamot.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-16

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Beslutet skickas till:

De valda

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 8 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 12 SOCN/2023:10

Val av delegater i fondärenden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden utser Gunnar Ljungqvist (S) och Marie Westerberg (L) till delegater att 
fatta beslut om utdelning i fondärenden där socialnämnden ansvarar för utdelningen till 
och med 31 december 2023.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har att utse två delegater som har i uppgift att fatta beslut om utdelning 
ur de fonder där socialnämnden ansvarar för utdelningen.

Socialnämnden ansvarar för utdelning ur följande fonder:

 Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården

 Sjukhjälpsfonden (Katrineholms kommuns understödsfond)

 Von Post-Manderströmska fonden

 Julita sockens fattigvårdsfond

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Jens Pettersson (C) 
och Marie Westerberg (L).

Förslag och yrkande

Martin Edgélius (M) föreslår att socialnämnden utser Gunnar Ljungqvist (S).

Jens Pettersson (C) föreslår att socialnämnden utser Marie Westerberg (L).

Beslutsgång 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. Socialnämnden beslutar i 
enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till:

De valda

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 9 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 13 SOCN/2023:11

Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden utser Gunnar Ljungqvist (S) och Anders Gölevik (C) att ingå i 
beredningsgruppen för föreningsbidrag till och med 31 december 2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt de antagna riktlinjerna ska socialnämndens föreningsbidrag stödja 
föreningar/organisationer med värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens 
målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller 
organisationer som bedriver verksamhet för utsatta grupper inom kommunen.

Av riktlinjen framgår även att en arbetsgrupp som består av representanter bland annat 
socialnämnden då det gäller förening med verksamhet inom nämndens område, ska 
fungera som stöd och rådgivning till föreningskonsulentens bedömning av om en 
förening ska anses berättigad att söka bidrag.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-25

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius

Förslag och yrkande

Martin Edgélius (M) föreslår att socialnämnden utser Gunnar Ljungqvist (S).

Jens Pettersson (C) föreslår att socialnämnden utser Anders Gölevik (C).

Beslutsgång 

Ordförande finner att det bara föreligger ett förslag till beslut. Socialnämnden beslutar i 
enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till:

De valda

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 10 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 14 SOCN/2023:12

Avskaffande av klagomålsdelegation 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden avskaffar klagomålsdelegationen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade i juni 2001 att införa ett system för klagomålshantering samt 
att tillsätta en klagomålsdelegation bestående av förtroendevalda från nämnden. 
Klagomålsdelegationen har haft till uppgift att bedöma och lösa de frågor som inkommit 
som synpunkter och klagomål till förvaltningen och utretts, men där den klagande inte 
är nöjd med förvaltningens förslag till beslut.

Bedömningen är att en ändamålsenlig klagomålshantering finns även utan en 
klagomålsdelegation. Kommunens medborgare har alltid möjlighet att vända sig till de 
förtroendevalda för att föra fram synpunkter. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-25

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Thomas Selig (V), 
Marie Westerberg (L), Roger Ljunggren (S) och Anne Hagberg (S) samt t.f. 
förvaltningschef Marie Lundqvist.

Beslutet skickas till:

Akten
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 11 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 15

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under december 
månad 2022 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt 
delegationsbeslut serveringstillstånd.

Ärendets handlingar
 Delegationsbeslut serveringstillstånd

 Statistik försörjningsstöd december 2022

 Beslutsstatistik – orsaker till försörjningsstöd december 2022

 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård december 2022

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar Martin Edgélius (M) och Roger Ljunggren (S).
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-01-31 12 (12)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 16

Meddelanden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2022-12-05 - 2023-01-
23.

Kommunfullmäktige

Övergripande plan med budget 20232025, KF 2022-11-21 § 128 (SOCN2022:652)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun (SOCN2022:694)

KF §165 Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och 
nämnderna mandatperioden 2023-2026 (SOCN2022:712)

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda inklusive bilagor KF 2022-12-12 §§ 166-167 
(SCON2023:17)

Vårdförbundet Sörmland

Verksamhetsplan med budget 2023-2025 (SOCN2022:638)

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsplan med budget 2023-2025 (SOCN2023:3)
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Nils Martin Edgélius
DATUM & TID: 2023-02-06 07:59:11 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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NAMN: Marie Westerberg
DATUM & TID: 2023-02-07 07:08:41 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07cde1ce5073477c3d860ab98c6e6e5ca4
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