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Plats och tid

Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 15:00 – 16:20

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (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

Wahid Moosawi (M) för Annelie Swärd (M)

Ersättare

Mari-Ann Lundin (S), Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Brith Severin (S),
Kerstin Therus (S), Ingvar Kylestorp (C), Veronica Wiström (KD), Soubhi Alsaied (V), Elsie Egestål
(SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef
Laila Hämäläinen, avdelningschef Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, ekonom
Marita Asplund Håkansson

Utses att justera

Mica Vemic (SD)

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-10-28
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§ 118

TEMA-Integrationsprojektet-slutuppföljning
Projektledare Tobias Sander informerar om socialförvaltningens
integrationssamordningsprojekt för ensamkommande barn och ungdomar i åldern 1521 år som genomförts under året. Nämnden har tidigare på ett sammanträde fått en
presentation av projektet.
Tobias Sander beskriver projektets syfte, mål och effekter samt de aktiviteter som
genomförts där delar av den enkät som genomförts redovisas. Enkäten handlar bland
annat om hur ungdomarnas bakgrund ser ut samt hur de ser på sin framtid.
Därefter får nämnden fördjupad information om några av de olika aktiviteterna som
genomförts som information på ungdomstorget, tjejgrupper, deltagande på olika
konferens samt information på socialnämnden. Avslutningsvis diskuterar Tobias Sander
kring den karläggning som han har gjort, lägesbilden i Katrineholm samt de utmaningar
som funnits, finns och uppmärksammats under projektets gång.

Yttrande
Under TEMA-punkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Johanna Karlsson (S), Marianne
Körling Ström (L) samt projektledare Tobias Sander.
Socialnämnden tackar för informationen.
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SOCN/2019:74 759

Yttrande över motion om nollvision mot vräkning av
barnfamiljer
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V).

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer.
Motionärerna skriver att Katrineholms kommun idag saknar en nollvision mot vräkning
av barnfamiljer. Man arbetar inte heller för att uppnå den nollvision som infördes av
regeringen 2008. Det verkar dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av
barnfamiljer som riskerar vräkning.
I en nollvision kan man bland annat infoga följande delar. Dokumenterade rutiner, en
handlingsplan, att utse en särskild person eller funktion som hyresvärden alltid kan
kontakta samt metodstöd enligt kronofogdens och/eller Socialstyrelsens modell.
Vänsterpartiet yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer
enligt motionens intentioner.
Ärendet har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB.

Ärendets handlingar
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-10-07
Anvisning till remiss av motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
KF §109 Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig
(V), Hans Linke (C) och Marianne Körling Ström (L).
Förslag och yrkanden
Thomas Selig (V) yrkar med instämmande av Hans Linke (C) och Marianne Körling Ström
(L) på bifall till motionen. Marie-Louise Karlsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till
propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon
sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut och Thomas Seligs (V) med fleras
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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SOCN/2019:83 709

Överenskommelse om gemensamt
personuppgiftsansvar för NKI-undersökningar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ingår i föreslagen överenskommelse med service- och tekniknämnden
och bygg- och miljönämnden om hur uppgifterna inom det gemensamma
personuppgiftsansvaret för personuppgifterna som behandlas för att genomföra Nöjd
kund-index.

Sammanfattning av ärendet
1

GDPR artikel 26 ställer krav på att reglera inbördes ansvarsförhållande då det föreligger
ett gemensamt personuppgiftsansvar.
Förvaltningarna har bedömt att socialnämnden har ett gemensamt
personuppgiftsansvar med service- och tekniknämnden och bygg- och miljönämnden för
personuppgiftbehandlingen som avser att genomföra NKI-undersökningar (Nöjd kundindex). Ett gemensamt personuppgiftsansvar anses föreligga då nämnderna gemensamt
fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen. I aktuellt fall anlitar man ett
gemensamt personuppgiftsbiträde.
Det delade personuppgiftsansvaret för socialnämnden, service- och tekniknämnden och
bygg- och miljönämnden gäller från när personuppgifter har skickats in till aktuellt
personuppgiftsbiträde för utförande av NKI-undersökningen. Det innebär att respektive
nämnd ansvarar för behandlingen var för sig innan uppgifterna skickats in till biträdet.
Eftersom Katrineholm kommuns nämnder utgör samma juridiska person kan inget avtal
tecknas. Däremot föreslås att nämnderna ingår en överenskommelse/rättsakt för att
formellt reglera förhållandet nämnderna emellan för behandlingen ifråga och på så sätt
uppfylla GDPRs krav för de med gemensamt personuppgiftsansvar att ”under öppna
former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna…” i artikel 26.
I aktuell överenskommelse föreslås bygg- och miljönämnden ansvara för kontakten med
personuppgiftsbiträdet samt för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal och anmäla
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen i förekommande fall. I övrigt ska varje
nämnd hålla övriga informerade om eventuella krav från de vars personuppgifter som
hanteras (registrerade) för detta ändamål. Vid ett eventuellt skadeståndsanspråk från en
registrerad ska en gemensam utredning och gemensamt svar ges på det kravet.
Eftersom det gemensamma ansvaret föreligger först när uppgifterna skickats in till
biträdet åligger det varje nämnd för sig att fullgöra åtaganden som åligger de ansvariga i
ett tidigare skede såsom att informera de registrerade om behandlingen.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-10-14
Överenskommelse om gemensamt personuppgiftsansvar för NKI-undersökningar
2019-10-14

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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SOCN/2019:82 702

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera
styrdokumentet KFS 4.08 ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd i enlighet
med socialförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2020.
Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd redovisas som bilaga till
protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr 13/2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får
även ta ut en avgift för tillsyns enligt 9 kap alkohollagen av den som har
serveringstillstånd. Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning, den så kallade självkostnadsprincipen. Socialnämnden har gjort en
översyn över ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd. Avgifterna ska gälla
för Katrineholm, Flen och Vingåker. Avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Ärendets handlingar
•
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-10-14
Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2020
Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2016-11-21

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden, Flens kommun
Socialnämnden, Vingåkers kommun
Akten
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SOCN/2019:75 759

Sammanträdesdagar 2020 - socialnämnden samt dess
utskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 för
socialnämnden samt dess utskott.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2020 för
socialnämnden och dess utskott. Enligt förslaget sammanträder nämnden tisdagar 15:00
och utskottet torsdagar 08:30 nedanstående datum. Beredning inför nämnd är vanligtvis
tisdagar veckan före nämnd.

Månad

Nämnd

Utskott

tisdagar

torsdagar

kl. 15:00

kl. 08:30

Januari

28

9, 23

Februari

25

6, 20

Anmärkning

•

Årsredovisning för 2019

•

Redovisning av genomförd
internkontroll (1 mars)

Mars

31

5, 19

April

28

2, 16, 30

Maj

26

14, 28

Juni

16

11, 25

Juli

-

9

25

6, 20

Augusti

•

Tertialrapport

•

Underlag för övergripande plan
med budget för 2021-2023
(31 augusti)

September

29

3, 17

•

Delårsrapport för 2020
(30 september)

Oktober

27

1, 15, 29

November

-

12, 26

December

15

10

•

Sammanträdesdagar 2021

Förslaget har anpassats efter kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
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Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-10-14

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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SOCN/2018:42 042

Månadsrapport september 2019
Ekonom Marita Asplund Håkansson presenterar månadsrapport för september 2019. Av
rapporten framkommer att socialnämndens budgetavvikelse fram till september månad
var -32 243 tkr och det prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2019 är -37 000 tkr.
Marita Asplund Håkansson redovisar det ekonomiska utfallet fram till september, samt
kostnader för ekonomiskt bistånd, placeringar, utredningskonsulter och löner.
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig (V), Birgitta CarlheimGyllensköld (M), Marianne Körling Ström (L) samt ekonom Marita Asplund Håkansson,
avdelningschef Laila Hämäläinen och förvaltningschef Lena Ludvigsson.
Socialnämnden tackar för månadsrapporten.
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§ 124

Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar nämnden om förvaltningens arbete med
att komma tillrätta med underskottet. Alla enheter har också fått i uppdrag att kommer
med förslag på besparingar.
Avdelningschef Laila Hämäläinen informerar om att den KBT-behandling som Mercur
erbjuder och att den är eftertraktad. Den första gruppen är fulltalig och flera personer
står i kö.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Stefan Blomqvist (S), Marie-Louise Karlsson (S) samt
förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef Laila Hämäläinen och avdelningschef
Linda Qvarnström.
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§ 125

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under september månad
2019 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård.
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§ 126

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2019-09-11 – 2019-10-15.
IVO

•

Tillsyn av Katrineholms kommuns kontroll av tillståndspliktiga konsultverksamheter dnr 8.5-20280/2019 (Hnr: SOCN2019:515)

Kommunfullmäktige

•
•

KF §131 Val av ersättare i socialnämnden (Hnr: SOCN2019:511)
KF §134 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020
(Hnr: SOCN2019:512)

Socialförvaltningen
•

Samverkansprotokoll 2019-09-12 (Hnr: SOCN2019:510)

Migrationsverket
•

Information om anvisning av kvotflyktingar - dnr 7.1-2019-35953 (Hnr: SOCN2019:518)

Region Sörmland

•
•

Sammanträdestider 2020, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (Hnr:
SOCN2019:493)
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 13 september 2019 (Hnr:
SOCN2019:494)

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson
(S), Thomas Selig (V), Johanna Karlsson (S) samt avdelningschef Linda Qvarnström och
förvaltningschef Lena Ludvigsson.

Ordförandens sign

Justerandes sign

