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Plats och tid

Solrosen, kl. 15:00 – 16:15

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande,
Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger
Karlsson (S), Anders Gölevik (C), Mica Vemic (SD)

Beslutande ersättare

Mari Ann Lundin (S) för Johanna Karlsson (S)
Alf Andersson (S) för Annelie Swärd (M)
Dag Dunås (KD) för Marianne Körling Ström (L)

Ersättare

Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Elsie Egestål (SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef
Laila Hämäläinen, avdelningschef Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, ekonom
Matilda Sunnanhed

Utses att justera

Thomas Selig (V)

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2020-10-01

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§64, §70 - §76

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

Ordförande

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

………………………………………………………

………………………………………………………

Thomas Selig (V)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
datum

2020-09-29

Datum för anslags
uppsättande

2020-10-02

Förvaringsplats av
protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

§64, §70 - §76

Datum för anslags
nedtagande

2020-10-28
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SOCN/2020:65 007

Granskning av dataskyddsarbete
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Socialnämnden överlämnar till förvaltningschef att analysera eventuella åtgärder
som bör vidtas som en följd av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens dataskyddsombud har genomfört granskningar av respektive nämnds
arbete med dataskyddsfrågor i deras egenskap av personuppgiftsansvarig.
I rapporten framgår ett antal områden där socialnämnden föreslås vidta åtgärder för att
bättre uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).
Socialnämnden har ett pågående arbete med dataskyddsfrågor. Samtliga punkter som
nämns i rapporten finns med i planen för arbetet. Socialförvaltningen föreslår därför att
socialnämnden överlämnar till socialförvaltningen att analysera vilka eventuella åtgärder
som bör vidtas och på vilket sätt så ska ske.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-09-16
Dataskyddsombudets rapport till socialnämnden i Katrineholms kommun.

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Thomas
Selig (V).
_________________
Beslutet skickas till:
Dataskyddsombudet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 70

Kartläggning av ekonomiskt bistånd
Avdelningschef Laila Hämäläinen presenterar resultatet av kartläggningen av alla vuxna
individer som var aktuella för ekonomiskt bistånd i maj 2020.
Laila Hämäläinen redovisar bakgrund och syfte med kartläggningen samt fördelning av
de kartlagdas ålder och kön. Därefter får nämnden information om resultatet utifrån
rubrikerna:
• Angiven orsak till ansökan om ekonomiskt bistånd
• Varaktighet i biståndsbehövande
• Tidigare insatser:
o Viadidakt arbetsmarknad och ungdomstorget
o Arbetsförmedlingen
o SFI
• Insatser under pågående planering
• Flera parallellt pågående insatser i nuvarande plan
• Insatser i nuvarande planering som erbjuds av Viadidakt samt
arbetsmarknadsprojekt
• Insatser som saknas
Laila Hämäläinen avslutar presentationen med en diskussion kring utmaningar med
olika målgrupper och verksamhetsmässiga utmaningar.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Stefan Blomkvist (S), Thomas
Selig (V), Anders Gölevik (C), Anne Hagberg (S) samt avdelningschef Laila Hämäläinen.
Socialnämnden tackar för informationen.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2020:6 759

Yttrande över motion om anhörigbehandling
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Thomas Selig (V) och Dag Dunås (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om anhörigbehandling.
Motionen utmynnar i följande yrkande ”att Katrineholms kommun tillsammans med
regionen som första kommun/region i Sverige tar fram förslag på en anhörigbehandling
utifrån motionens intentioner.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-09-07
Motion om anhörigbehandling daterad 2019-12-04

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Thomas
Selig (V).
Förslag och yrkande
Thomas Selig (V) yrkar att motionen bifalls. Marie-Louise Karlsson (S) yrkar avslag på
motionen enligt socialförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på sitt
eget avslagsyrkande och Thomas Seligs (V) bifallsyrkande. Hon finner att nämnden
beslutar i enlighet med ordförandens avslagsyrkande.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2020:31 759

Yttrande över motion om samordnad organisation av
kommunens integrations-och arbetsmarknadsarbete
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det som
sitt eget svar till kommunledningsförvaltningen.
2. Socialnämnden föreslår att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Johan G Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om att utreda en Samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete. Motionen utmynnar i följande yrkande:
•

att det genomförs en grundlig utvärdering och efter detta ett förslag på att
genomföra en ny organisation/nämnd under kommunstyrelsens ansvar där
integration och arbetsmarknadsinsatser placeras

Socialförvaltningens och Viadidakts bedömning är att frågan om hur dessa verksamheter
ska organiseras till stor del har prövats i närtid.
Socialförvaltningens bedömning är att det finns ett bra samarbete mellan kommunens
förvaltningar kring de verksamheter som anges i motionen, exempelvis när det gäller
försörjningsstöd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.
Mot denna bakgrund ser förvaltningen inget påtagligt behov av att ompröva hur
ansvaret för dessa verksamheter ska fördelas mellan nämnderna. Socialförvaltningen
föreslår därför att motionen ska avslås.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2020-08-24
Motion om en samordnad organisation av kommunens integrations-och
arbetsmarknadsarbete

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S)
Förslag och yrkande
Marie-Louise Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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SOCN/2020:11 759

Yttrande över remiss angående förslag på riktlinjer för
kommunens minoritetspolitiska arbete
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar föreliggande yttrande som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag från
kommunledningsförvaltningen angående ”Riktlinjer för Katrineholms kommuns
minoritetspolitiska arbete.” Med utgångspunkt i nämndens eget verksamhetsområde
och att flera medarbetar tagit del av förslaget anförs följande.
I föreslaget beskrivs kommunens mål och riktlinjer för att stärka de nationella
minoriteternas rättigheter och skydda deras språk och kultur. Riktlinjerna utgår från
kraven i lagstiftningen och beskriver kommunens minoritetspolitiska arbete, den
praktiska innebörden av det och hur ansvaret fördelas inom fem olika
rättighetsområden. Nämnden menar att det får anses vara av väsentlig vikt att
kommunen synliggör mål och åtgärder samt att ansvarsfördelningen preciseras inom de
beskrivna rättighetsområdena.
Det område som i huvudsak får anses beröra socialnämndens verksamhet återfinns
under rubriken ”Användningen av minoritetsspråk i myndighetskontakter”. I första hand
gäller det enskilds rätt att använda finska, meänkieli eller samiska i sina kontakter med
socialtjänsten, under förutsättning att ärendet kan handläggas av behörig personal som
behärskar minoritetsspråket.
En synpunkt från verksamheten är att det vid användning i tjänsten är viktigt att
kvaliteten i minoritetsspråket är ändamålsenlig och att en rättsäker handläggning kan
upprätthållas för bästa stöd och service till kommuninvånarna. Tvåspråkighet innebär
inte nödvändigtvis att terminologi och fackuttryck inom t.ex. socialtjänsten behärskas
fullt ut. Det kan behövas att verksamheten noga granskar och eventuellt dokumenterar
hur väl minoritetsspråket behärskas i tal och skrift. Det kan också vara nödvändigt med
insatser för att förstärka och upprätthålla språkkompetensen t.ex. att frågor kan
återkopplas till en hemspråkslärare eller annan med dokumenterad språkkunskap och
relevant litteratur t.ex. i form av lexikon.
Här är det också önskvärt med ett förtydligande om att det ska anses meriterande när
en sökande till en kommunal tjänst eller redan anställd behärskar något av
minoritetsspråken och vill använda det i tjänsten (prop. 2008/09:158 s.138).

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2020-09-16
Förslag till Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Remissanvisning

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/2019:42 759

Delårsrapport socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens upprättade delårsrapport för
perioden januari till augusti 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Socialnämndens delårsrapport 2020 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen socialnämndens handling nr 6/2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar med att uppnå en budget i balans.
Bemanningen har under årets sex första månader anpassats till den nivå som
beslutades och förhandlades under hösten 2019. Samtliga berörda verksamheter har
genomfört de personalminskningar som bedömdes rimliga utifrån volymer i
verksamheterna. Planeringen att genomföra en organisations översyn under tidig vår
2020 fick på grund av pandemin skjutas fram med start i september 2020.
Under årets första månader har inflödet av barnanmälningar varit högre jämfört mot
samma period förra året och flera har resulterat i dyra placeringar. Multiteamet har dock
precis startats upp och förhoppningen är att det kan arbeta med hemtagningar av barn
och unga samt även förhindra ett antal placeringar. Pandemin försvårade förvaltningens
arbete med att få ut fler i egen försörjning men arbetet är återupptagit igen i samarbete
med Viadidakt.
För perioden januari till augusti visar Socialförvaltningen en budgetavvikelse på -17 760
tkr. För ledning är socialförvaltningens beräknade underskott på helår -17 000 tkr
budgeterat. Detta underskott var det förvaltningen vid ingången av året såg var
realistiskt att kunna komma ner till för år 2020. Socialförvaltningen har fått två år, 2020
och 2021, att minska kostnaderna och komma i budgetbalans. Socialförvaltningens
prognos för helår visar på ett underskott med 29 000 tkr. Av detta beräknas kostnaderna
för covid-19 att påverka socialförvaltningen med 1 000 tkr under året. Det är främst
ekonomiskt bistånd och placeringar som beräknas generera extra kostnader.

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2020-09-15
Socialnämndens delårsrapport 2020

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig
(V), Anders Gölevik (C) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson, ekonom Matilda
Sunnanhed och avdelningschef Linda Qvarnström.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 75

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under augusti månad
2020 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 76

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2020-08-19 – 2020-09-22.
Kommunfullmäktige
•

KS §99 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2021
(SOCN 2020:360)

Migrationsverket
•

Information om reviderad årsplanering och mottagande av kvotflyktingar
(SOCN2020:363)

PWC
•
•

Granskning av individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning
(SOCN2020:370)
Granskning av socialnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt
bistånd till egen försörjning (SOCN2020:379)

Socialförvaltningen
•

Samverkansprokoll daterat 2020-08-20 (SOCN2020:340)

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

