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Plats och tid

Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 15.00 – 16:30

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), Hans Linke (C), Marianne Körling Ström (L)

Beslutande
ersättare

Mari-Ann Lundin (S) för Anders Karlsson (M)
Elsie Egestål (SD) för Mica Vemic (SD)

Ersättare

Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Kerstin Therus
(S), Veronica Wiström (KD), Soubhi Alsaied (V)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, tf. förvaltningschef Linda Qvarnström, enhetschef
Ann Godlund, tjänsteman Bruno Maras

Utses att justera

Hans Linke (C)
Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-04-29

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Madelene Sönnerfors

Ordförande

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

Justerande
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Hans Linke (C)
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§60 - §63

…………………………………
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§ 60

Riktlinjer för barn- och ungdomsärenden (SOCN/2019:38)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till riktlinjer för barn- och
ungdomsärenden.
Riktlinjerna för barn- och ungdomsärenden redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen socialnämndens handling nr 8/2019.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för barn och ungdomsärenden.
Tidigare riktlinjer för barn-, familj- och ungdomsärenden antogs av socialnämnden
den 9 december 2009. Sedan dess har både organisationen och lagstiftningen ändrats
varför det är ytterst nödvändigt att uppdatera riktlinjerna.
De uppdaterade riktlinjerna är utformade utifrån gällande lagstiftning samt riktlinjer
och rekommendationer från socialstyrelsen.
I tidigare riktlinjer ingick även rutiner, vilket nu är borttaget. Tillagt är lagkravet
kring handläggning av barn som har bevittnat eller upplevt våld.
Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-04-10
Förslag till riktlinjer för barn och ungdomsärenden

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 61

Verksamhetsinformation
Verksamhetsinformationen inleds med visning av en inspelning med
förvaltningschef Lorraine Fröberg som informerar om nuläge och vidtagna åtgärder
utifrån den ekonomiska situationen.
Vidare ger tf. förvaltningschef Linda Qvarnström och enhetschef Ann Godlund
nämnden en ekonomisk uppföljning med utfall för januari till mars 2019. När det
gäller enheten ekonomiskt bistånd är digitalisering av ansökan ett aktuellt arbete med
syfte att effektivisera administrationen. Inom enheten barn, unga och vuxna planeras
ett antal vuxenplaceringar att avslutas och arbetet med att utöka möjligheter till
hemmaplanslösningar fortsätter. En utredningslägenhet ska kunna minska antal
utredningsplaceringar genom att utredning och/eller intensiv familjebehandlingsinsats
kan göras på hemmaplan. Ett antal konsulter kommer också att kunna avslutas under
våren och hösten.
Vidare ger tjänsteman Bruno Maras nämnden en genomlysning av ekonomiskt
bistånd under åren 2017 och 2018. Tjänsteman Bruno Maras börjar med att ge
nämnden en överblick kring vad ekonomiskt bistånd är, vem som har rätt till
biståndet och hur det är uppdelat. Katrineholm är enligt SKL:s (Sveriges kommuner
och landsting) klassificering, av kommunstorlek 3, kommuntyp 6 och har
socioekonomisk sorteringsnyckel 6. Den enda kommunen som har samma struktur
som Katrineholm just nu är Hässleholm. Den presenterade statistiken innehåller
därför jämförelser med främst Hässleholm samt närliggande orter och även övriga
Sverige. Genomlysningen innehåller statistik om det ekonomiska biståndets
omfattning, nettokostnad, orsaker, beviljat bistånd sorterat per ändamål och hushållets
sammansättning, antal barn i hushåll som har beviljats bistånd, längd på aktiva
öppnade ärenden samt utveckling över tid.
Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S),
Christer Sundqvist (M), Anne Hagberg (S), Marianne Körling Ström (L), Gunnar
Ljungqvist (S), Stefan Blomqvist (S), Veronica Wiström (KD), Kerstin Therus (S),
Thomas Selig (V), Johanna Karlsson (S) samt tf. förvaltningschef Linda Qvarnström,
enhetschef Ann Godlund och tjänsteman Bruno Maras.
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 62

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under mars månad för
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård 2019 samt SOCN Del/2019
§ 3.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 63

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2019-03-13 – 2019-04-16.
IVO
•

Avisering om tillsyn för Kollektivet HVB och Klivet stödboende

Kommunfullmäktige
•
•
•
•
•
•
•

KS §55 Ekonomi i balans 2019
Bilaga F - Reservation till KS § 55 - Ekonomi i balans 2019
Bilaga G - särskilt yttrande till KS § 55 - Ekonomi i balans 2019
KS §56 Intern kontroll 2018
KS §57 Rökfria miljöer i Katrineholms kommun
KF §41 Ny grafisk profil för Katrineholms kommun
KF 2019-03-18 Katrineholm Grafisk profil, § 41

Region Sörmland
•
•
•

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Revidering av delegationsordning - Nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård
Byte av sammanträdestid 2019 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård

Socialförvaltningen
•

Sammanträdesprotokoll 2019-03-14-samverkansgrupp

Sörmland vatten
• Samråd om förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

