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Plats och tid

Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 15.00 – 16:25

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), Mica
Vemic (SD)

Beslutande
ersättare

Mari-Ann Lundin (S) för Anders Karlsson (M)

Ersättare

Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Kerstin Therus (S), Ingvar Kylestorp (C), Veronica
Wiström (KD), Soubhi Alsaied (V), Elsie Egestål (SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef
Pia Carlsson, ekonom Marita Asplund Håkansson

Utses att justera

Thomas Selig (V)
Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-03-20

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Madelene Sönnerfors

Ordförande

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

Justerande

…………………………………
Thomas Selig (V)

Paragrafer

§42 - §43 direktjustering

…………………………………
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
datum

2019-03-20

Datum för
anslags
uppsättande

2019-03-20

Förvaringsplats
av protokollet

Socialförvaltningen Katrineholm

Paragrafer

§42 - §43

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2019-04-16
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§ 42

Tillägg och ändringar i Delegationsordningen
(SOCN/2019:23)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar anta tillägg och ändringar i delegationsordning enligt
förvaltningens förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Tillägg och ändringar är av nödvändig betydelse för arbetets utförande främst när det
gäller effektivitet och legitimitet. Följande tillägg och ändringar föreslås:
•

Tillägg i avsnitt 1 p. 2 om förvaltningschefens möjlighet att besluta förvaltningens
riktlinjer och arbetsordningar samt tillägg och ändringar i delegationsordningen.
Ändringen medför också att efterföljande numreringen ändras i avsnittet. Tidigare
lydelse i punkten finns sedan tidigare med under avsnitt 3.2 p.1 (dubblett).
Förvaltningschef Om det inte är av
2. Beslut om förvaltningens
riktlinjer och arbetsordningar
principiell art eller annars
samt om tillägg och ändringar
av större vikt (beakta
i delegationsordningen
bland annat MBL m.fl.)

•

Ändring i avsnitt 2.1 p. 7 som utökas med administratörer som delegat vid
faderskapserkännande när S-protokoll används. Fanns i den tidigare
delegationsordningen men av förbiseende överfördes det inte till den nuvarande.
Ändringen är kursiverad.

7. Beslut ifråga om godkännande
a) av faderskapsbekräftelse
när S-protokoll använts
b) I övriga fall
c) eller att väcka och föra talan
i mål om faderskap

Ordförandens sign

a) Administratör

1 kap. 4 § FB

b) och c)
Familjerättssekreterare
eller socialsekreterare

Justerandes sign

3 kap. 5 § FB
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Ändring av lagrumshänvisning i avsnitt 2.6 p. 4 från lag om statlig ersättning
(som bara säger att kommunen har rätt till ersättning) till fyra förordningar som
styr ersättning för olika fall. Även en redaktionell ändring till ordalydelsen från
den tidigare delegationsordningen. Ändringarna är kursiverad.

4. Beslut i fråga om att
överklaga
Migrationsverkets beslut
om bidrag och
ersättningar för
mottagande av flyktingar
inklusive anvisade
ensamkommande barn
och unga
•

Sammanträdesdatum

Ekonom eller
jurist

I samråd med
förvaltningschef

Statlig ersättning
enl.
förordningar
1990:927,
2010:1122,
2017:193,
2002:1118
m.fl.

Tillägg i avs. 3 p.5 om anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen.

5. Beslut i fråga om att
anmäla
personuppgiftsincident till
Dataskyddsinspektionen

GDPR - samordnare

Vid behov rådgöra
med incidentgruppen

Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-03-13
Förslag delegationsordning

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica
Vemic (SD), Thomas Selig (V) samt avdelningschef Pia Carlsson.
___________________
Beslutet skickas till:
Verksamheten
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 43

Förslag på särskilt förordnade tjänstemän
(SOCN/2019:30)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga 1 att utse
angivna socialsekreterare vid familjerätten till särskilt förordnade tjänstemän.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Ändrad lagstiftning medger att socialnämnden kan delegera uppgifterna att
genomföra adoptionsutredningar och utreda eller lämna upplysningar i mål eller
ärende om vårdnad, boende och umgänge, när nämnden fått sådant i uppdrag från en
domstol, 4 kap. 14 §, 6. Kap. 19 - 20 §§ föräldrabalken och 10 kap. 5 §
socialtjänstlagen.
Ärendets handlingar
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-02-27
• Bilaga 1 förordnanden
___________________
Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef
Särskilt förordnade tjänstemännen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

