
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-01-28 1 (9) 

Plats och tid Solrosen, kl. 15:00 - 15:50 
Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, 

Johanna Karlsson (S), Stefan Blomqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Anders Gölevik (C), Marianne 
Körling Ström (L), Mica Vemic (SD) 

Beslutande ersättare Soubhi Alsaied (V) för Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande 
Mari-Ann Lundin (S) för Gunnar Ljungqvist (S) 
Wahid Moosawi (M) för Annelie Swärd (M) 

Ersättare  Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Ingvar Kylestorp (C), Elsie 
Egestål (SD) 

Övriga  
deltagande Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 

Laila Hämäläinen, avdelningschef Johanna Säfström, ekonom Matilda Sunnanhed, 
verksamhetsledare Linda Karlsson (§ 2), verksamhetsutvecklare Sara Gibro (§ 2) 

Utses att justera Anders Gölevik (C) 
Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen 2020-01-31 

Underskrifter

Sekreterare
……………………………………………………… 

Paragrafer §2 - §9

Madelene Sönnerfors 
Ordförande 

……………………………………………………… 

Marie-Louise Karlsson (S) 
Justerande 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Anders Gölevik (C) 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden Paragrafer §1 - §9
Sammanträdes  
datum 2020-01-28 

Datum för anslags  
uppsättande 2020-02-03 Datum för anslags 

nedtagande 2020-02-27 

Förvaringsplats av 
protokollet Socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 2

TEMA-BBIC 
Vid dagens sammanträde får nämnden information om BBIC av verksamhetsledare 
Linda Karlsson (BBIC-ansvarig) och verksamhetsutvecklare Sara Gibro (BBIC-
samordnare). 

BBIC står för barns behov i centrum och är en struktur för myndighetsutövning. 
Konceptet är framtaget av socialstyrelsen och 289 av 290 kommuner använder BBIC. 
Strukturen sträcker sig från aktualisering av ett ärende fram tills att eventuella insatser 
avslutas. För att använda BBIC krävs att socialnämnden har en licens samt skrivit avtal 
med Socialstyrelsen. Det måste även finnas en BBIC-ansvarig och utbildare. 

Utifrån en bakgrund med tidigare brister i handläggning och enhetlighet är målet med 
BBIC enhetlighet och struktur. Allt BBIC-material från socialstyrelsen finns tillgängligt att 
läsa på socialstyrelsen.se. 

BBIC bygger på nio grundprinciper och grundstommen i BBIC är triangeln med barnet 
behov i centrum. Basen av triangeln står för familj och miljö, där sidorna representeras 
av barnets utveckling på ena sidan och föräldrarnas förmåga på den andra. För att ta 
reda på barnets behov och var insatser ska sättas in görs en sammanvägning av alla 
sidor i triangeln. 

När det gäller handläggning finns dokumentationsstöd från aktualisering till avslut så 
som beslutsunderlag, vårdplan, beslut, genomförandeplan, uppföljning av vård, 
övervägande och omprövning. 

Yttrande 

Under TEMA-punkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic (SD), Anne 
Hagberg (S), Marianne Körling Ström (L), Alf Andersson (S) samt verksamhetsledare Linda 
Karlsson, verksamhetsutvecklare Sara Gibro och förvaltningschef Lena Ludvigsson. 

Socialnämnden tackar för informationen. 
____________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 3 SOCN/2019:1  001 

Val av ersättare till socialnämndens utskott 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Anders Gölevik (C) som ersättare i socialnämndens utskott. 
Uppdraget gäller för tiden till och med den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans Linke (C) är från entledigad av Kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden.  

Hans var även ersättare i socialnämndens utskott. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-01-15

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och 
Anders Gölevik (C). 

Förslag och yrkanden 
Marie-Louise Karlsson (S) redovisar förslag på ersättare i socialnämndens utskott, 
Anders Gölevik (C). 
____________________ 

Beslutet skickas till: 
Den valde 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 4 SOCN/2019:1  001 

Val av representant i beredningsgrupp för 
föreningsbidrag 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Anders Gölevik (C) som representant i socialnämndens 
beredningsgrupp för föreningsbidrag. Uppdraget gäller för tiden till och med den 31 
december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans Linke (C) är från entledigad av Kommunfullmäktige från sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden.  

Hans var även representant i socialnämndens beredningsgrupp för föreningsbidrag. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-01-21

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Anders 
Gölevik (C). 

Förslag och yrkanden 
Marie-Louise Karlsson (S) redovisar förslag på representant i socialnämndens 
beredningsgrupp för föreningsbidrag, Anders Gölevik (C). 
____________________ 

Beslutet skickas till: 
Den valde 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 5 SOCN/2019:91  759 

Yttrande över handlingsplan mot nedskräpning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom handlingsplan mot nedskräpning 

Sammanfattning av ärendet 
I Katrineholms kommuns avfallsplan 2018-2022 redovisas fem utvalda fokusområden, 
där nedskräpning är ett prioriterat fokusområde. En åtgärd i avfallsplanen är att ta fram 
en handlingsplan mot nedskräpning. 

Socialförvaltningens bedömning är att samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett bra 
arbete tillsammans med service- och teknikförvaltningen och övriga aktörer i 
Katrineholm, exempelvis Sörmlands Vatten och Avfall AB samt Tekniska Verken. 
Resultatet av en gemensam workshop har mynnat ut i flera åtgärder som ska 
genomföras under kommande år. Socialförvaltningen ser positivt på att kommunen tar 
ett gemensamt grepp för att minska nedskräpningen i Katrineholms kommun för att 
skapa trivsamma offentliga miljöer och bidra till en tryggare miljö där både vuxna och 
barn kan trivas. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-01-14
• Handlingsplan mot nedskärpning

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Marianne 
Körling Ström (L), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) och Anders Gölevik (C). 
____________________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6 SOCN/2020:5  040 

Internkontrollplan 2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna upprätad internkontrollplanen för 2020. 

Internkontrollplanen för 2020 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen socialnämndens handling nr 1/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2020 omfattar en stor del av verksamheten 
där huvudsakliga inriktningen är rutiner och ekonomi. Andra delar av 
internkontrollplanen omfattar även att socialförvaltningens verksamhet följer lämpliga 
lagar, förvaltningens delegationsordning samt attestreglemente och att interna riktlinjer 
följs. 
I Internkontrollplanen år 2020 återkommer några kontrollområden från tidigare års 
internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har 
tillkommit. Interkontrollplanen år 2020 innehåller kontrollområdena fakturahantering, 
datasäkerhet, dokumentation i individärenden, arvoden familjehem och jourhem, 
utbetalningar från verksamhetssystemet, ekonomiskt bistånd, ekonomiskt bistånd och 
vuxna, avgifter för placerade barn samt hälsokontroller och tandhälsa. 
Kontrollmetoden är komplett på de kontrollområden där rutiner, riktlinjer och 
förankring bör införas eller förtydligas, kontrollfrekvensen för de kontrollområdena är 
bestämt till en eller två gånger per år. Kontrollmetoden stickprov är bestämd på de 
kontrollområden där rutiner finns men där ett urval behöver granskas för att kontrollera 
att rutinerna följs. Kontrollfrekvensen för kontrollmetoden varierar från en gång i 
månaden till sex gånger per år. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-01-16
• Internkontrollplan socialnämnden 2020

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) samt ekonom 
Matilda Sunnanhed. 
____________________  

Beslutet skickas till: 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 7

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson ger nämnden information om det som är aktuellt på 
förvaltningen för tillfället och just nu är kommande neddragningar i fokus. Fackliga 
förhandlingar har hållits och riksbedömningar har gjort för att komma fram till hur 
många tjänster som kommer att behöva avslutas eller flyttas om. När det gäller 
organisationsöversynen ligger fokus bland annat på effektivisering, arbetet med våld i 
nära relation samt att se över och öka de egna resurserna inom missbruksvården.  

Vidare diskuterar förvaltningschef Lena Ludvigsson och avdelningschef Laila Hämäläinen 
kring uttrycket ”social dumpning” där det på handläggarnivå vid misstanke om ”social 
dumpning” genomförs en förstärkt utredning och på tjänstemannanivå tas kontakt med 
avlämnande kommun. 

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

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 8

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

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under december månad 
2019 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN Del/2019 
§ 9. 
____________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 9

Meddelanden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 
2019-12-11 – 2020-01-21. 

Kommunfullmäktige 
• KF § 187 Övergripande plan med budget 2020-2022 (Hnr: SOCN2019:679)
• Övergripande plan med budget 2020-2022 KF 2019-12-16 § 187 (Hnr: SOCN2019:680)
• KF § 182 Entledigande och val av ledamot i socialnämnden (Hnr: SOCN2020:1)

Statens institutionsstyrelse SiS 
• Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med 1 januari 2020 (Hnr:

SOCN2020:12) 

Vårdförbundet Sörmland 
• Verksamhetsplan med budget år 2020-2022 för Vårdförbundet Sörmland (Hnr:

SOCN2020:10) 
____________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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