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Plats och tid

Solrosen, kl. 15:00 - 15:50

Beslutande

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

Beslutande ersättare

Mari-Ann Lundin (S) för Gunnar Ljungqvist (S)
Wahid Moosawi (M) för Annelie Swärd (M)

Ersättare
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 2020-05-29

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§33 - § 41

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

Ordförande

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

………………………………………………………

………………………………………………………

Mica Vemic (SD)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
datum

2020-05-26

Datum för anslags
uppsättande

2020-06-01

Förvaringsplats av
protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

§33 - §41

Datum för anslags
nedtagande

2020-06-25

PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-26
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SOCN/2019:1 001

Val av ersättare till socialnämndens utskott
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att med ändring av beslut Val av ledamöter och ersättare till
socialnämndens utskott entlediga Anneli Swärd (M) från uppdraget som ersättare i
socialnämndens utskott.
2. Socialnämnden beslutar att utse Wahid Moosawi (M) som ersättare i
socialnämndens utskott för tiden fram till 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden föreslås entlediga Anneli Swärd (M) från uppdraget som ersättare i
socialnämndens utskott med anledning av Annelis avsaknad av möjlighet att närvara vid
sammanträdena.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-05-19

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S)
____________________
Beslutet skickas till:
Wahid Moosawi
Anneli Swärd
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 34

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-26
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SOCN/2020:16 048

Fördelning av föreningsbidrag 2020
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att fördela föreningsbidrag för 2020 enligt upprättat förslag.
2. Bidrag till Brottsofferjouren och Kamratstödet Oliven görs vid två tillfällen under året
med halva beloppet per tillfälle.
Den beslutade fördelningen av föreningsbidrag 2020 redovisas som bilaga till protokollet
med beteckningen socialnämndens handling nr 4/2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens föreningsbidrag riktas till föreningar/organisationer med värderingar
och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild
uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för
utsatta och svaga grupper.

Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-05-19
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Anders Gölevik
(C) och Thomas Selig (V).
____________________
Beslutet skickas till:
Berörda föreningar
Föreningsservice
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 35

Sammanträdesdatum

Sida
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SOCN/2020:34 759

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL - fjärde kvartalet 2017 samt åren 2018 och 2019
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2017 samt
åren 2018 och 2019
2. Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL som
är äldre än tre månader för fjärde kvartalet 2017 samt åren 2018 och 2019.

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 skall ske en gång per kvartal.
I rapporten finns två (2) gynnande beslut från fjärde kvartalet 2017, elva (11) gynnande
beslut från 2018 och fjorton (14) gynnande beslut från 2019 som enligt 4 kap. 1 § SoL
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. På grund av bristande
administration har besluten inte rapporterats till kommunfullmäktige varpå de nu för
den missade perioden rapporteras i efterhand.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-05-18

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

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 36

Sammanträdesdatum

Sida
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SOCN/2020:32 759

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL - första kvartalet 2020
Socialnämndens beslut
3. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2020.
4. 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 skall ske en gång per kvartal.
För första kvartalet 2020 finns två (2) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-05-13

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

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 37

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-26
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SOCN/2020:12 759

Yttrande över remiss av inriktning för inköp i
Katrineholms kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har reviderat Inriktning för inköp i Katrineholms kommun.
Dokumentet har remitterats till samtliga nämnder.
Socialförvaltningens bedömning är att inriktningsdokumentet är tydligt och väl
formulerat och lyfter den strategiska betydelsen av att skapa förutsättningar för att
skapa en god ekonomiskt hushållning och hållbar utveckling inom kommunen på ett bra
sätt. Dokumentet lyfter även fram vikten av att belysa barnperspektivet där barns behov
ska beaktas ur en helhetssyn, vilket socialförvaltningen ser mycket positivt på.
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget till Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun.

Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-04-09
Förslag- Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

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

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

§ 38

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-26
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SOCN/2018:42 042

Tertialrapport 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisad tertialrapport, tertial 1 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar för de första fyra månaderna en negativ budgetavvikelse på 10
920 tkr. Socialnämnden har för året fortsatt stora utmaningar med höga kostnader för
försörjningsstöd och externa placeringar. Socialnämnden har arbetat fram åtgärder som
kommer att sänka kostnaderna för placeringar. Ytterligare åtgärder kommer att behövas
för att sänka kostnaderna. Med de åtgärder som finns framarbetade bedöms den
sammantagna prognosen för helår 2020 landa på en negativ avvikelse jämfört med
budget på 23 000 tkr.

Ärendets handlingar


Tertialrapport 2020 socialnämnden tertial 1 2020

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig
(V), Anders Gölevik (C) samt ekonom Marita Asplund Håkansson och förvaltningschef
Lena Ludvigsson
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-26
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§ 39

Verksamhetsinformation
GDPRrevision
Förvaltningschef Lena Ludvigsson ger nämnden information om den revision utifrån
GDPR som kommer att genomföras i juni. Revisionen genomförs av dataskyddsombud
utifrån socialnämndens arbete kring dataskyddsförordningen. Då kommer
verksamhetsbesök att genomföras med fördjupad intervju med förvaltningschef och
GDPR-samordnare. Inför besöket har en enkät om arbetet med GDPR besvarats.
Dataskyddsombudet kommer sedan att skriva en rapport som presenteras på nämnden
i september.
Lena Ludvigsson informerar även nämnden om att avtalet kring nuvarande
dataskyddsombud är uppsagt och tjänsten kommer istället att tillhandahållas genom
Sydarkivera.

Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) samt
förvaltningschef Lena Ludvigsson.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 40

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

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under februari, mars och
april månad 2020 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt
SOCN Del/2020 §§ 2, 3, 4.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-26
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§ 41

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2020-02-19 – 2020-05-19.
Kommunfullmäktige
 KF §19 Upphandling av vård och sociala tjänster (Hnr: SOCN2020:104)
 KF §20 Revidering av handlingsplan CEMR (Hnr: SOCN2020:105)
 Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR KF 2020-02-24 § 20 (Hnr: SOCN2020:108)
 Beslut om att flytta fram Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023 (Hnr:
SOCN2020:134)
 KS § 57 Intern kontroll 2019 (Hnr: SOCN2020:144)
 Förlängning av styrdokuments giltighetstid (Hnr: SOCN2020:191)
 KF §40 Policy mot företeelsen social dumpning (Hnr: SOCN2020:194)
 Policy mot företeelsen social dumpning, KF 2020-04-20, § 40 (Hnr: SOCN2020:195)
 KF §42 Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset (Hnr:
SOCN2020:196)
 KF §37 Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms kommun (Hnr:
SOCN2020:198)
 Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms kommun, KF 2020-04-20, § 37
(Hnr: SOCN2020:199)
 Inställt sammanträde för kommunfullmäktige (Hnr: SOCN2020:200)
Migrationsverket
 Migrationsverket skjuter upp överföring av kvotflyktingar till Sverige tillsvidare (Hnr:
SOCN2020:X)
Region Sörmland
 Verksamhetsberättelse och bokslut 2019. Nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård. (Hnr: SOCN2020:113)
 Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 200305. (Hnr:
SOCN2020:114)
Socialförvaltningen
 Samverkansprotokoll 2019-12-11 (Hnr: SOCN2020:99)
 Samverkansprotokoll 2020-01-15 (Hnr: SOCN2020:100)
 Samverkansprotokoll 2020-01-23 (Hnr: SOCN2020:101)
 Samverkansprotokoll 2020-02-03 (Hnr: SOCN2020:102)
 Samverkansprotokoll 2020-02-20 (Hnr: SOCN2020:103)
 Samverkansprotokoll 2020-03-23 (Hnr: SOCN2020:178)
 Samverkansprotokoll 2020-03-25 (Hnr: SOCN2020:179)
Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-26
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 Samverkansprotokoll 2020-04-23 (Hnr: SOCN2020:204)
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

