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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, enhetschef Andreas Harrsjö (§ 38, 41)

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

§41 - §48 (42-43 direktjustering)

…………………………………
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdes
datum

2019-03-20

Datum för
anslags
uppsättande

2019-03-26

Förvaringsplats
av protokollet

Socialförvaltningen Katrineholm

Paragrafer

§41 - §48

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2019-04-19
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§ 41

TEMA-insatser för ungdomar inom öppenvården
Enhetschef Andreas Harrsjö informerar under dagens TEMA om Kollektivet HVB
och Klivets stödboende som ligger inom socialförvaltningens öppenvårdsavdelning.
Nämnden får först en överblick av verksamheten där nio behandlingsassistenter och
en enhetschef tillika föreståndare arbetar. Därefter informerar enhetschef Andreas
Harrsjö om Kollektivet HVB, där det finns sju platser, som riktar sig till ungdomar på
15 till 18 år, vilken målgruppen är, vilka behov de har samt vad som hänt det senaste
året med de placerade.
Klivets stödboende har samma målgrupp som Kollektivet HVB men vänder sig till
äldre ungdomar i åldern 17 till 21 år med mindre vårdbehov och större förmåga att
klara sig själva. Placeringar kan vara dels från Kollektivet HVB eller från andra
HVB-hem eller familjehem. Det finns 15 platser och under det senaste året har tre
ungdomar skrivits ut.
Vidare informerar enhetschef Andreas Harrsjö om beslutsprocessen, ger nämnden en
fallbeskrivning, berättar om arbetssätt som innefattar systemteori och miljöterapi samt
hur enheterna inom öppenvården samarbetar.
Yttrande
Under TEMA-punkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Kerstin Therus (S),
Christer Sundqvist (M), Marianne Körling Ström (L), Thomas Selig (V), Anne
Hagberg (S), Elsie Egestål (SD), Stefan Blomqvist (S) samt enhetschef Andreas
Harrsjö.
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 44

Internkontrollplan 2019 (SOCN/2014:95)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den reviderade internkontrollplanen för 2019.
Internkontrollplan 2019 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
socialnämndens handling nr 7/2019.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Hans Linke (C) och Marianne Körling
Ström (L).
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje
nämnd upprätta en internkontrollplan i tillräcklig omfattning.
Vid kartläggning av vilka kontrollområden som ska ingå i internkontrollplanen 2019
utgick arbetet från föregående års internkontrollrapport. En riskvärdering av
områdena visade på ett fortsatt behov av kontroll för fakturahantering, återsökning
från Migrationsverket, säkring av kvalitet av verksamheten, datasäkerhet,
offentlighets/sekretess och informationssäkerhet, dokumentation av individärenden
samt dokumentation av utredning och uppföljning av behovsprövad insats. Områdena
investeringsredovisning, rutiner för kvalitetsberättelse och dess dokumentation,
förhandsbedömning, rutin för beslutande och kommunicering, och inledning av
ansökan ekonomiskt bistånd bedöms inte för tillfället ha den riskvärdering som krävs
för att ingå i internkontrollplanen. Fler personer till egen försörjning och attraktiv
arbetsgivare bedöms som mål och ingår nämndens plan och budget och utgår därför.
Utöver tidigare områden kunde ytterligare ett område identifieras, utbetalning av
arvoden till familjehem och jourhem där riskvärdering är stor risk som kräver åtgärd.
I revisionsrapporten gällande granskning av hyresbidrag är en av
rekommendationerna att nämnderna inkluderar bidragsgivning som
internkontrollområden i sina internkontrollplaner. I socialnämndens riktlinjer för
bidrag till föreningar under avsnittet bedömningskriterier kapitlet 3.4 kontroll står
följande:
Det är socialnämndens angelägenhet att föreningar som beviljas föreningsbidrag
bedriver en verksamhet av god kvalitet. För att säkerställa att föreningen håller god
kvalitet i sin verksamhet kan socialnämndens valda representanter och
socialförvaltningens avdelningschef för öppenvården besöka föreningen samt
genomföra intervjuer för att bilda sig en subjektiv bild av verksamhetens kvalitet.
Socialförvaltningen erbjuder support till föreningarna för att förtydliga
bedömningskriterierna. Vid beviljat föreningsbidrag tydliggörs kraven på
Ordförandens sign

Justerandes sign
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föreningarna och vilka dokument som begärs av socialnämnden. Följs inte detta kan
bidraget komma att återkrävas.
Utifrån detta är det förvaltningens bedömning att kontrollen och bevakningen av detta
sköts och riskvärderingen inte är tillräcklig är bedömningen att området inte behöver
föras in i internkontrollplanen.
Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-03-04
Förslag till internkontrollplan socialnämnden 2019

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V) och Marie-Louise
Karlsson (S).
Förslag och yrkanden
Thomas Selig (V) yrkar på att en kontrollpunkt ska läggas till i internkontrollplanen,
ekonomisk uppföljning av budgetefterlevnad.
Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
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)
yrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till
beslut.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 45

Verksamhetsinformation
-Månadsrapport (SOCN/2018:42)
Under punkten verksamhetsinformation ger ekonom Marita Asplund Håkansson
nämnden en överblick om det ekonomiska läget utifrån den utskickade
månadsrapporten. Budget och utfall för januari och februari 2019, nettokostnader,
ekonomiskt bistånd, köp av huvudverksamhet och personalkostnader, alla för
perioden 2013 till 2019 samt prognosen för helår 2019 redovisas.
Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Stefan
Blomqvist (S), Kerstin Therus (S), Hans Linke (C), Mica Vemic (SD), Thomas Selig
(V), Christer Sundqvist (M), samt ekonom Marita Asplund Håkansson och
avdelningschef Pia Carlsson,
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 46

Ledamotsinitiativ angående budgetförstärkning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativ angående budgetförstärkning.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Hans Linke (C) och Marianne Körling
Ström (L).
Sammanfattning av ärendet
Oppositionsledamöterna lämnar under sammanträdet ett skriftligt ledamotsinitiativ
genom Thomas Selig (V). Ledamotsinitiativet redovisas som bilaga A.
Förslag till beslut
1. Vi yrkar att socialnämnden omgående begär en budgetförstärkning från
kommunledningen som motsvarar det i månadsrapporten redovisade underskottet,
omräknat till helår.
2. Att kommunledningen – om budgetförstärkningen inte medges – klart och tydligt
specificerar, vilka lagstadgade verksamheter och lagrum som kommunledningen
uppmanar socialnämnden att bryta mot.
Ärendets handlingar
•

Ledamotsinitiativ daterat 20 mars 2019

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V) och Marie-Louise
Karlsson (S), Christer Sundqvist (M) och Johanna Karlsson (S).
Förslag och yrkanden
Thomas Selig (V) yrkar på bifall till ledamotsinitiativet.
Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) yrkar för majoriteten med instämmande av
Christer Sundqvist (M) och Johanna Karlsson (S) på avslag till ledamotsinitiativet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till
propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon
sedan proposition på majoritetens avslagsyrkande och Thomas Seligs (V)
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med majoritetens
avslagsyrkande.
___________________
Beslutet skickas till:
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Thomas Selig
Hans Linke
Marianne Körling Ström
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 47

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under februari månad för
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård 2019 samt SOCN Del/2019 §
1,2 och 4.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 48

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2019-02-13 – 2019-03-12.
Kommunfullmäktige
•
•
•
•
•

KF §21 Länsgemensam socialjour Sörmland
KF §22 Attestreglemente
KF Attestreglemente KF 2019-02-25, § 22
KS §33 Förordnande av kommundirektör
KS §34 Organisering av Katrineholms kommuns trygghets- och säkerhetsarbete

Migrationsverket
•

-Information om reviderad årsplanering och vidarebosättning

Region Sörmland
•
•

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Verksamhetsberättelse 2018 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård.

Socialförvaltningen
•

Samverkansprotokoll 2019-02-14

Vingåkers kommun
•

Tillsynsplan av serveringstillstånd 2019- Vingåkers kommun

Ärendets handlingar
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-03-13
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

