SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

2019-06-12

Blad

1

Plats och tid

Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 15.00 – 16:35

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Thomas
Selig (V) 2:e vice ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Johanna Karlsson (S), Stefan
Blomqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Anders Karlsson (M), Hans Linke (C), Marianne
Körling Ström (L), Mica Vemic (SD)

Beslutande
ersättare

Ersättare

Mari-Ann Lundin (S), Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Brith
Severin (S), Soubhi Alsaied (V), Elsie Egestål (SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, tf. förvaltningschef Linda Qvarnström, ekonom
Marita Asplund Håkansson, enhetschef Marita Andersson, enhetschef Ann Godlund,
verksamhetsutvecklare Sara Gibro (§§ 71,77)

Utses att justera

Mica Vemic (SD)
Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-06-18

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Madelene Sönnerfors

Ordförande

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

Justerande

…………………………………
Mica Vemic (SD)

Paragrafer

§77 - §87 (78 direktjustering)

…………………………………
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
datum

2019-06-12

Datum för
anslags
uppsättande

2019-06-19

Förvaringsplats
av protokollet

Socialförvaltningen Katrineholm

Paragrafer

§77 - §87

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2019-07-16
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SOCIALNÄMNDEN

§ 77

TEMA-digitalisering
TEMA-digitalisering presenteras av enhetschef Marita Andersson, enhetschef Ann
Godlund och verksamhetsutvecklare Sara Gibro. Utgångspunkten för digitaliseringen
ligger i de övergripande målen i kommunplanen med minskade kostnader för
försörjningsstöd och utveckling av e-tjänster. Verksamhetsutvecklare Sara Gibro
diskuterar kring vad digitalisering är och betydelsen av att digitalisera rätt genom att
ha koll på processerna och se till att alla vinner på digitaliseringen samt synliga och
osynliga kostnader i samband med investering i digitalisering. Vidare ger enhetschef
Ann Godlund nämnden information om kommande och pågående projekt inom
förvaltningen samt hur långt arbetet med e-ansökan av ekonomiskt bistånd kommit.
För att tydliggöra det komplexa arbetet med att digitalisera får nämnden ta del av en
processkarta för nyansökan av ekonomiskt bistånd där alla processer för klient,
handläggare, andra aktörer samt system finns redovisade. Som en del av kommande
digitaliseringsprojekt har förvaltningens medarbetare på en arbetsplatsträff arbetat
med att ta fram digitaliseringsförslag som till exempel taligenkänning, digital
incheckning för klienter, digitalt bokningssystem, digital orosanmälan- eller
fondansökan.
FUT
Enhetschef Marita Andersson förklarar för nämnden vad FUT och FUT-handläggare
är. FUT står för felaktiga utbetalningar. I större kommuner finns det speciella
handläggare för detta men i Katrineholm är den enskilda handläggaren som arbetar
med kontroller av utbetalningar och det finns tydliga rutiner för arbetet.
Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Anders Karlsson (M), Christer
Sundqvist (M), Thomas Selig (V), Mica Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson (S),
Marianne Körling Ström (L), Stefan Blomqvist (S) samt enhetschef Marita Andersson,
enhetschef Ann Godlund och verksamhetsutvecklare Sara Gibro.
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 79

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
(SOCN/2019:51)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.
Sammanfattning av ärendet
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun,
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring
dataskyddsförordningen. Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt
dataskyddsombud samt tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen.
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades)
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de
registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas.
Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den
registrerade kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i
strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av
personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.
I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här
återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande
dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat
regelverk och ny praxis.
Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-05-24
Förslag - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Anders Karlsson (M), Marie-Louise
Karlsson (S) samt enhetschef Ann Godlund.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 80

Yttrande över idrottspolitiskt program 2020-2023
(SOCN/2019:47)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till idrottspolitiskt program
2020-2023.
Särskilt yttrande
Nämnden medger att Marianne Körling Ström (L), Thomas Selig (V) och Hans Linke
(C) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.
Vi anser att det idrottspolitiska programmet är otydligt vad avser omfattning.
Omfattas hela föreningslivet-eller bara idrottsföreningar? Om det endast handlar om
idrotten varför nämns kulturlivet och fritids? Vi tycker att det skulle vara bra med
tydligare skrivningar.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren
2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden. Det
Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan.
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika
målområden. Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder
som för åren under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska
stärkas och utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv.
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslag till idrottspolitiskt program.
Programmet lyfter fram att alla verksamheter ska verka för en hälsosam livsstil,
drogförebyggande arbete och verka för integration. För att vi tillsammans ska nå den
föreslagna ambitionsnivån anser socialförvaltningen att det är viktigt att fortsätta
utveckla och fördjupa olika samarbetsförmer mellan Katrineholms bolag,
förvaltningar, föreningslivet och näringslivet samt den enskilda invånaren.
Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-05-24
Förslag: Idrottspolitiskt program 2020-2023

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Marianne
Körling Ström (L), Hans Linke (C), Thomas Selig (V), Gunnar Ljungqvist (S),
Anders Karlsson (M), Mica Vemic (SD) samt enhetschef Ann Godlund.
Särskilt yttrande

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Marianne Körling Ström (L), Thomas Selig (V) och Hans Linke (C) framför till
socialnämnden att de önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket
nämnden medger.
___________________
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 81

Yttrande över måltidspolitiskt program 2020-2023
(SOCN/2019:48)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till måltidspolitiskt program
2020-2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009 om det Kostpolitiska programmet. Service- och
teknikförvaltningen reviderade programmet under 2015 då även namnet ändrads till
Måltidspolitiska programmet. Namnbyte innebar ett förtydligande av förvaltningens
och andra förvaltningars uppdrag. Det måltidspolitiska programmet innehåller
riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med
måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens
olika verksamheter. Det nya Måltidspolitiska programmet ska gälla 2020-2023.
Service- och tekniknämnden har skickat ut remiss till samtliga nämnder för yttrande.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Programmet tar ett helhetsgrepp
över måltidens alla aspekter. Förvaltningen håller med om att kommunens
verksamheter påverkar medborgare genom hela livet och har därför stor betydelse för
folkhälsan både på kort och lång sikt. Socialförvaltningen bedömer att det är särskilt
viktigt att barnperspektivet lyfts i det måltidspolitiska programmet samt att
kommunen kan erbjuda möjligheter för våra invånare att bli självförsörjande.
Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-05-24
Förslag: Måltidspolitiskt program 2020-2023

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Mica
Vemic (SD), som påtalar att det på sidan elva, rad sex i programmet finns ett otydligt
sammansatt ord.
___________________
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-06-12

9

§ 82

Månadsrapport
Under informationspunkten månadsrapport ger ekonom Marita Asplund Håkansson
nämnden en överblick om det ekonomiska läget utifrån den utskickade
månadsrapporten för maj 2019. Helårsprognosen är för närvarande -31 800 tkr.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Mica Vemic (SD), Thomas Selig (V), Marianne
Körling Ström (L), Marie-Louise Karlsson (S) samt ekonom Marita Asplund
Håkansson och tf. förvaltningschef Linda Qvarström.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 83

Plan med budget-information
Arbetsmaterial av socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2020
delas ut till nämndens ledamöter och ersättare för sommarläsning.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) samt tf.
förvaltningschef Linda Qvarström.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCIALNÄMNDEN

§ 84

Verksamhetsinformation
Tf. förvaltningschef Linda Qvarnström informerar om organisationsförändringar
inom socialförvaltningen som gäller från den 1 maj 2019. Myndighetsavdelningen har
omorganiserats och har nu två avdelningschefer. Vidare får nämnden information om
nuläge gällande rekrytering av förvaltningschef och avdelningschefer.
Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig, Christer Sundqvist (M), Mica Vemic
(SD), Marie-Louise Karlsson (S), Anne Hagberg (S), Thomas Selig (V), Anders Karlsson
(M), Hans Linke (C) samt tf. förvaltningschef Linda Qvarnström och enhetschef Ann
Godlund.
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 85

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under maj månad 2019 för
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård, alkoholärenden 2019 samt
SOCN Del/2019 § 6 och SOCN Del/2019 § 7.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 86

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2019-05-08 – 2019-06-04.
Migrationsverket
• Information om anvisningar av kvotflyktingar
• Information om reviderad årsplanering-Migrationsverket
Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Detaljplan för Lövkojan 10 med bilagor
Socialförvaltningen
• Samverkansprotokoll 2019-04-29 MBL § 14
• Samverkansprotokoll 2019-05-09
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 87

Sommarhälsning
Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) önskar nämndens ledamöter och ersättare
samt förvaltningens tjänstemän en trevlig sommar. 1:e vice ordförande Christer
Sundqvist önskar detsamma till nämndens ordförande.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

