PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
Datum, plats och tid

2021-04-27 Duveholsgymnasiets aula, klockan 15:00 – 16:15

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande,
Gunnar Ljungqvist (S), Johanna Karlsson (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson (S),
Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L)

Beslutande ersättare

Wahid Moosawi (M), Dag Dunås (KD), (V), Elsie Egestål (SD)

Ersättare

Mari Ann Lundin (S), Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef
Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, ekonom Marita Asplund-Håkansson,
samordare Evelina Dahlström

Underskrifter

Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)

Sekreterare: Madelene Sönnerfors

Utsedd justerare: Marianne Körling Ström (L)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2021-04-29

Paragrafer

§27- §36

Datum för anslags uppsättande 2021-04-30
Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags nedtagande 2021-05-26

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 27

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-27
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SOCN/2021:14 759

Yttrande över remiss-informationssäkerhetspolicy för
Katrineholms kommun.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har skickat remiss på förslag på revidering av
informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun. Dokumentet har remitterats till
samtliga nämnder inklusive överförmyndaren.
Kommunens arbete med digitalisering av verksamheten blir allt mer intensiv.
Informationssäkerheten är det som möjliggör en övergång till digitala arbetsmetoder på
ett rättssäkert sätt. Eftersom utvecklingen är snabb finns behov av att uppdatera
kommunens policy samt att ny teknik ställer nya krav på hur informationstillgångar ska
skyddas. Information är en av Katrineholms kommuns viktigaste tillgångar och
hanteringen av den är en viktig del i arbetet med kommunens risk- och
sårbarhetsanalys. Med informationstillgångar avses all information oavsett om den
behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den
förekommer.
Skillnad gentemot den gamla policyn är dels att vi ska klassa informationen utifrån
vedertagna klassificeringsmetoder såsom SKR:s (Sveriges kommuner och regioner)
Klassa och Sydarkiveras tillämpning av Klassa och dels så sker informationslagring
alltmer i ”molnet” som ställer nya krav.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 201-04-15

•

Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun.

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Socialnämnden
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§ 28

SOCN/2021:15 759

Yttrande över remiss– revidering av program för privata
utförare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har reviderat Program för uppföljning av privata utförare i
Katrineholms kommun. Dokumentet har skickats till samtliga nämnder.
Socialförvaltningens bedömning är att dokumentet är tydligt och väl formulerat.
Förtydligande av nämndens ansvar och omfattning har gjorts.
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget av revidering av Program för uppföljning av
privata utförare i Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 201-04-16

•

Förslag-Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms
kommun

•

Riktlinjer för uppföljning, kontroll och insyn enligt program för privata
utförare

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Anders Gölevik
(C) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson.
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-27
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SOCN/2021:26 759

Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr
7/2021.
Särskilt yttrande
Nämnden medger att Marianne Körling Ström (L) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A. Yttrandet gäller både § 29 och
även § 30.

Sammanfattning av ärendet
Hedersrelaterat våld och förtryck kan te sig på många olika sätt: fysiskt, psykiskt,
sexualiserat eller genom andra våldstyper, precis som våld i nära relation generellt. Det
inkluderar även könsstympning, påtvingad abort, tvångsgifte och påtvingat eller
understött självmord (Kropp, Belfrage och Hart, 2013). Motivet till varför våldet utövas
skiljer hedersrelaterat våld och förtryck från annat våld genom att grunden är att
upprätthålla en familjs eller släkts heder. Hedern innehas framför allt av män men
riskeras genom kvinnors och flickors faktiska eller påstådda beteende. Att bryta mot
normerna inom en hederskontext ställer höga krav på individen och således också på
samhället att ställa upp med stöd och skydd till den som utsätts.
Syftet med Socialförvaltningens handlingsplan är att anställda inom förvaltningen ska ha
god kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskapen ligger till grund för att
förebygga våldet och förhindra upprepning. De som utsätts för hedersrelaterat våld och
förtryck ska ges adekvat stöd och hjälp utifrån behov. Kompetensen ska öka inom
socialtjänsten, arbetet ska utvecklas, samordnas och genomföras i enlighet med
lagstiftning och styrdokument.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 201-04-08

•

Förslag till handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck

Socialnämndens överläggning
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Socialnämnden
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Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Anders Gölevik
(C), Anne Hagberg (S), Elsie Egestål (SD), Marianne Körling Ström (L) samt samordnare
Evelina Dahlström.
Särskilt yttrande
Marianne Körling Ström (L) framför till socialnämnden att hon önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet, vilket nämnden medger.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-27
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SOCN/2021:27 759

Förslag till handlingsplan för socialförvaltningens
arbete mot våld i nära relation
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot våld i nära
relation.
Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation redovisas som
bilaga till protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr 8/2021.
Särskilt yttrande
Nämnden medger att Marianne Körling Ström (L) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A. Yttrandet gäller både § 29 och
även § 30.

Sammanfattning av ärendet
Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem, ett allvarligt brott och
ett brott mot de mänskliga rättigheterna. För att bekämpa våld i nära relationer krävs ett
förebyggande arbete samt kvalitetssäkrade insatser till både våldsutsatta och till
våldsutövare. Enligt 5 kap. 11 § SoL (socialtjänstlagen) ska socialförvaltningen särskilt
beakta att kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för/bevittnat våld av
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp. Barnkonventionen har blivit svensk lag
vilket förstärker barns rättigheter ytterligare och detta behöver beaktas i alla avseenden.
Att erbjuda och ge insatser till den som utövar våld är dessutom en viktig del i det
förebyggande arbetet och kan indirekt även ses som en insats för att den som utsätts för
våld inte ska riskera att bli utsatt på nytt och för att barn inte ska behöva uppleva våld.
Handlingsplanen, som gäller åren 2021-2023, är grunden i Relationsvåldsteamets arbete
för att stärka stödet till personer som lever med våld i nära relationer. Syftet med
handlingsplanen är att socialförvaltningen ska fullgöra sina skyldigheter enligt
socialtjänstlagens brottsofferparagraf och att socialförvaltningens insatser är av god
kvalitet. Planen kommer att vara grunden för hur utvecklingsarbetet med våld i nära
relationer kommer utformas under verksamhetsåren 2021-2023.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 201-04-08

•

Förslag till handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot våld i
nära relation

Socialnämndens överläggning
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Socialnämnden
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Sida

2021-04-27

7 (13)

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Anders Gölevik
(C), Marianne Körling Ström (L) samt samordnare Evelina Dahlström som också
uppmärksammar nämnden på några mindre redaktionella ändringar i dokumentet.
Särskilt yttrande
Marianne Körling Ström (L) framför till socialnämnden att hon önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet, vilket nämnden medger.
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 31

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-27
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SOCN/2019:1 001

Entledigande och val av ny delegat i fondärenden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att med ändring av beslut Val av delegater i
fondärenden entlediga Thomas Selig (V) från uppdraget som delegat i
fondärenden.
2. Socialnämnden väljer Anders Gölevik (C) som ny delegat i fondärenden
för tiden fram till 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
På socialnämndens sammanträde 2019-01-23 beslutade nämnden att utse delegater i
fondärenden där Thomas Selig (V) valdes som en av delegaterna. Med anledning av
Thomas avsaknad av möjlighet att närvara vid hanteringen av fondärenden behöver en
ny delegat utses.
Thomas Selig (V) har enligt muntlig kontakt önskat bli entledigad från uppdraget som
delegat i fondärenden.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-04-20

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Marianne
Körling Ström (L) som yrkar att Anders Gölevik (C) väljs som ny delegat i fondärenden.
Beslutet skickas till:
Berörda
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 32

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-27
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SOCN/2021:32 759

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för
första kvartalet 2021.
2. Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.
1 § SoL som är äldre än tre månader.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap. 6 h § SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till
fullmäktige. Nämnden ska även rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som
inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
I rapporteringen ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt denna
paragraf ska ske en gång per kvartal.
För första kvartalet 2021 finns noll (0) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 201-04-21

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-27
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SOCN/2020:60 042

Månadsrapport mars
Ekonom Marita Asplund Håkansson presenterar månadsrapport för mars 2021. Av
rapporten framkommer att socialnämndens budgetavvikelse fram till mars månad var -7
908 tkr och den prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2020 är -19 500 tkr.
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Dag Dunås
(KD), Stefan Blomkvist (S), Anders Gölevik (C) samt ekonom Marita Asplund-Håkansson,
förvaltningschef Lena Ludvigsson och avdelningschef Linda Qvarnström.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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2021-04-27
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§ 34

Information från förvaltningen
Aktivt försörjningsstöd
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar nämnden om den presentation om aktivt
försörjningsstöd som hon kommer att presentera tillsammans med Viadidakt på
kommunstyrelsens kommande sammanträde. Lena Ludvigsson visar statistik över
försörjningsstödets fördelning från 2016-2020 ( med prognos för 2021) utifrån bland
annat total månadsvis utbetalning samt antal barn som ingår i hushåll med
försörjningsstöd. Den tydliga trenden är att kostnaderna för försörjningsstödet minskar
utifrån att antal aktuella hushåll minskar. De flesta ärenden gäller hushåll utan barn och
endast några enstaka hushåll har många barn. När det gäller samarbetet med Viadidakt
för aktivt försörjningsstöd gjordes 27 anställningar, vilket var färre än tänkt. Den del som
ska täcka arbetsgivarens kostnad ligger på nästan två miljoner kronor och där det dröjer
ett år innan det blir kostnadseffektivt.
Vid årets start i januari anvisades 26 personer till Viadidakt för daglig aktivitet och
inledningsvis var det ett lågt deltagande. Av dessa fick till exempel fem ansökningar om
ekonomiskt bistånd avslag i februari, utifrån deltagande. Till den andra gruppen som
startades anvisades 18 personer.
När det gäller övriga ärenden aktuella för ekonomiskt bistånd är insatser bland annat
arbetsförmedlingen, daglig verksamhet inom LSS, studier eller missbruksvård. Det finns
också ett mindre antal personer som saknar insatser vilka till exempel kan vara
pensionärer eller personer med psykisk problematik.
FUT-handläggare
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar nämnden om hur det går med det politiska
uppdraget att tillsätta en FUT-handläggare (felaktiga utbetalningar). Annons har varit ute
med förlängning men ingen av de sökande har haft rätt kompetens. Under en tid
kommer man att lösa tjänsten internt tills någon kan anställas och ny annons kommer
att läggas ut. Handläggaren som upprätthåller tjänsten har nu kommit igång med
arbetet och börjat att bygga upp rutiner. Det finns just nu tre ärenden som lämnats till
handläggaren.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Marianne Körling Ström
(L), Anders Gölevik (C), Stefan Blomkvist (S), Anne Hagberg (S), Elsie Egestål (SD) samt
förvaltningschef Lena Ludvigsson.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
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§ 35

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar i mars månad 2021 för
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 36

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2021-03-17 – 2021-0420.
Kommunfullmäktige
•

Kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021 - inställt (Hnr:
SOCN2021:134)

•

KF § 49 Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
Katrineholms kommun (Hnr: SOCN2021:136)

•

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms
kommun (Hnr: SOCN2021:137)

•

KF §50 Årsredovisning och bokslut 2020 för Katrineholms kommun
(Hnr: SOCN2021:139)

•

Årsredovisning 2020 Katrineholms kommun, KF 2021-03-22 § 50 (Hnr:
SOCN2021:138)

•

KF §54 Ändring i kommunstyrelsens respektive socialnämndens
reglemente (Hnr: SOCN2021:140)

•

Reglemente för kommunstyrelsen (KFS nr 1.02) KF 2021-03-22, § 54
(Hnr: SOCN2021:142)

•

Reglemente för socialnämnden KF 2021-03-22, § 54 (Hnr:
SOCN2021:143)

•

KF §56 Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i
kommunen (Hnr: SOCN2021:141)

•

Kommunfullmäktige - inställt sammanträde den 19 april 2021 (Hnr:
SOCN2021:150)

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga A-särskilt yttrande

§§ 29-30 SOCN 2021-04-27

