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Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 16:30
Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha
Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti Turunen (S), Britt-Inger
Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling
Ström (L), Hans Linke (C), Mica Vemic (SD)

Beslutande
ersättare

Ersättare

Övriga
deltagande

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne
Hagberg (S), Whera Nyvell (MP), Elsie Egestål (SD)
Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist,
avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, utredare Matilda
Gränsmark, ekonom Matilda Sunnanhed, samordnare Evelina Dahlström, rådgivare Ida
Midnattssol samt Emelie Trolin och Csilla Norenius från kvinno- och tjejjouren Miranda
Hans Linke
Socialförvaltningen 2018-06-14
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§ 106

TEMA-Kvinno- och tjejjouren Miranda
Vid dagens sammanträde informerar Emelie Trolin och Csilla Norenius om kvinnooch tjejjouren Miranda och presenterar verksamheten.
Presentationen innehåller information om jourens bakgrund, dess finansiering och
förutsättningar, verksamhetsområden och statistik gällande inkomna stödsamtal 2017.
Vidare berättar Emelie Trolin om det förebyggande arbete och informationspridning i
Katrineholm som genomförs genom kvinnoträffar, studiecirklar, medverkan på olika
evenemang och genom föreläsningar.
En styrka som nämns är samverkan med bland annat socialförvaltningen och
relationsvåldsteamet samt andra myndigheter. Avslutningsvis diskuterar Emelie
Trolin och Csilla Norenius kring varför Miranda behövs
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Johanna Karlsson (S), Christer Sundqvist (M),
Anne Hagberg (S). Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling Ström (L),
Marie-Louise Karlsson (S), Elsie Egestål (SD) samt förvaltningschef Ola Nordqvist,
Emelie Trolin och Csilla Norenius från kvinno- och tjejjouren Miranda
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 107

Revidering av socialnämndens delegationsordning
(SOCN/2018:7)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden utser socialförvaltningens chef som delegat med rätt att teckna och
säga upp personuppgiftsbiträdesavtal. Beslutet skrivs in under avsnitt ”E. Ekonomi” i
gällande delegationsordning.
Reviderad delegationsordning redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
socialnämndens handling nr 9/2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt EU:s förordning 2016/679, om skydd för behandlingen av personuppgifter för
fysiska personer, som tillämpas från och med den 25 maj 2018 ska ett personuppgiftsbiträdes hantering och behandling av personuppgifter för personuppgiftsansvarigs
räkning regleras genom ett avtal (personuppgiftsbiträdesavtal), artikel 28 p. 3.
Av sakförhållandena nämnda ovan föreslås nämnden, som är personuppgiftsansvarig
vid socialförvaltningen, därför besluta om följande tillägg i delegationsordningen.
Ärenden
E. Ekonomi
Ingå och säga upp avtal med
personuppgiftsbiträde

Lagrum

Delegat

Dataskyddsförordningen
art. 28 p. 3

Förvaltningschef

Kommentar

Förslag till beslut
1.

Socialnämnden föreslås att under avsnitt ”E. Ekonomi” i gällande
delegationsordning lägga till socialförvaltningens chef som delegat i ärenden
om att teckna och säga upp personuppgiftsbiträdesavtal.

2.

Beslutet föreslås omedelbart justerat.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-06-04

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
Förslag och yrkanden
Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) föreslår att paragrafen inte justeras omedelbart
utan tillsammans med resten av protokollet.
Hon finner att nämnden bifaller detta.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 108

Utredning enligt 14 kap 3 § (lex Sarah) med anledning av
rapporterade brister i rättssäkerhet vid handläggning och
genomförande (SOCN/2018:31)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av
förvaltningen.
2. Nämndens beslutar att det inträffade inte utgör ett allvarligt missförhållande enligt
14 kap § 7 socialtjänstlagen (SoL) (lex Sarah)
Sammanfattning av händelse och bedömning
Utifrån inkommet klagomål via Inspektionen för vård- och omsorg IVO gällande
brister i hantering av ett ärende har socialförvaltningen utrett händelsen enligt 14 kap
3 § (lex Sarah). Klagomålet gällde brist i insats från socialtjänsten, vilken skulle
kunna ha förhindrat en allvarlig händelse.
En klient besöker socialtjänsten den 3 oktober 2016 med önskemål om hjälp för sitt
missbruk. Klienten är upprörd, arg och hotfull mot socialsekreterare och övriga
klienter i receptionen. Klienten uttalar hot om att knivhugga någon. Socialsekreterare
kontaktar sjukvård och polis utifrån bedömningen att klientens psykiska mående och
kraftigt utåtagerande beteende är den primära problematiken i situationen.
Journalanteckningen från den aktuella händelsen bedöms som fullständig och ger en
tydlig bild av händelseförloppet.
Utifrån den allvarliga hotsituation som rådde vid tillfället bedöms påkallandet av
polis som rätt åtgärder utifrån socialtjänsten ansvarsområde och uppdrag. Händelsen
bedöms inte vara ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap § 7 SoL.
Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-05-31

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) samt
utredare Matilda Gränsmark.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 109

Riktlinjer med tillämpningsregler och
handläggningsordning (SOCN/2018:49)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till förändringar i riktlinjer med
tillämpningsregler och handläggningsordning för försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt.
Riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning redovisas som bilaga till
protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr 10/2018.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer med tillämpningsregler och
handläggningsordning för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i
övrigt. Detta för att ge bättre och tydligare stöd till socialsekreterarna för rättssäker
handläggning. Socialtjänstlagen är enramlag som reglerar rätten till bistånd. Lagen
definierar inte vilka insatser en person med behov av stöd har till. Socialnämnden
fastställer på vilket sätt och i vilken omfattning kommunen ska tillgodose en individs
eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd. Målet är att den enskilde genom
”aktivt försörjningsstöd” (ökade insatser och samverkan) ska komma vidare till egen
försörjning, i första hand genom arbete eller studier. Arbetslinjen ska gälla för
personer som söker ekonomiskt bistånd.
Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från socialförvaltning daterad 2018-06-04
Förslag till revidering av Riktlinjer med tillämpningsregler och
handläggningsordning. Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd för livsföring i
övrigt
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 110

Riktlinjer för Förmedlingsmedel (SOCN/2018:48)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till Riktlinjer för förmedlingsmedel.
Riktlinjer för förmedlingsmedel redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
socialnämndens handling nr 11/2018.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har upprättat förslag till nya riktlinjer för förmedlingsmedel. Detta för
att ge bättre och tydligare stöd till socialsekreterarna för rättssäker handläggning.
Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar rätten till bistånd. Lagen definierar inte
vilka insatser en person med ett behov av stöd har rätt till.
Socialnämnden fastställer på vilket sätt och i vilken omfattning kommunen ska
tillgodose en individs behov av förmedlingsmedel när det inte kan tillgodoses på
annat sätt.
Målet med förmedlingsmedel är att hjälpa den enskilde att på sikt själv ta hand om
och kontrollera sin ekonomi.
Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltning daterad 2018-06-04
 Förslag till Riktlinjer för förmedlingsmedel.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 111

Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck (SOCN/2018:52)
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
12/2018.
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. 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 socialförvaltning daterad 2018-06-05
Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Joha
Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Marianne Körling Ström (L) samt
förvaltningschef Ola Nordqvist, samordnare Evelina Dahlström och rådgivare Ida
Midnattssol från relationsvåldsteamet som redogör för verksamheten och
handlingsplanens mål.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 112

Dataskyddsombud för socialnämnden (SOCN/2018:46)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att utse Svitlana Jelisic till dataskyddsombud för
socialnämnden.
2. Nämnden beslutar att finansiering sker inom befintlig ram för
kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 behöver ett
dataskyddsombud utses och anmälas till Datainspektionen.
Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och
Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som
dataskyddsombud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt
kommunalförbund.
Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsombudet.
Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. Kostnaden
för Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kr per år och finansieras via
kommunledningsförvaltningens budget. Beslut om dataskyddsombud fattas i
respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och styrelse ansvarar även för att
anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen.
Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och kommunerna regleras genom avtal.
Ärendets handlingar
•Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-05-29
___________________
Beslutet skickas till:
Flens kommun
Svitlana Jelisic
Datainspektionen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 113

Verksamhetsinformation (SOCN/2017:31)
Avdelningschef Pia Carlsson informerar om att för barnutredarna har inflödet av
inkommande ärenden mattats av. Nu när skolorna slutar brukar det vanligtvis
inkomma fler orosanmälningar men en förhoppning är att den stora andelen redan
inkommit eftersom inflödet varit stort under året.
Vidare informerar Pia Carlsson om en personalförändring där HVB-samordnare Ulla
Lindberg tillfälligt kommer att ha personalansvar för vuxenhandläggarna på
avdelning barn-unga och vuxna.
När det gäller avdelning ekonomiskt bistånd berättar Pia Carlsson om studiebesök i
Borås där man tittat på Borås framgångsrika arbete för att få försörjningsstödstagare
in i arbete där framgången bygger mycket på olika samarbeten.
I dagsläget finns mindre än hundra sociala kontrakt och när det gäller socionomkravet
berättar Pia Carlsson om att det för närvarande pågår en kartläggning gällande vilka
behörigheter berörd personal har och saknar. Förhoppningen är personalen ska ha
möjlighet att läsa in den saknade behörigheten.
Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om öppenvården och den IVOinspektion som varit. I nuläget har IVO bara återkopplat muntligt men allt ska se bra
ut.
Vidare informerar Linda Qvarnström om sommaraktiviteter för barn och unga i
Katrineholm som inryms i ”Lyckliga gatorna” och förändringar från tidigare år är att
alla deltagare får lunch och fler vuxna har anställts. I år kommer det att hållas tre
gatufester och Linda Qvarnström uppmanar nämndens ledamöter att besöka festerna.
Förvaltningschef Ola Nordqvist och ekonom Matilda Sunnanhed informerar nämnden
kring det ekonomiska läget utifrån tertialrapport och månadsrapport, vilka i sin helhet
bifogades i kallelsen.
Kostnader för placeringar påverkar budgeten mycket och något som är nytt är att man
ser en ökning av begravningskostnader. Ekonom Matilda Sunnanhed informerar om
att när det gäller ensamkommande barn väntar man på pengar från Migrationsverket.
Vidare informerar Ola Nordqvist om SKLs ekonomiska rapport som pekar ut en
framtid där högkonjunkturen kommer att svikta och innebära stora utmaningar för
landsting och kommuner. Det kommer att finnas svårigheter med personalförsörjning,
det blir fler äldre i framtiden, det finns stora barnkullar och stora pensionsavgångar.
Ola Nordqvist diskuterar vidare kring vad det kommer att innebära för
socialförvaltningen. Avslutningsvis informerar Ola Nordqvist om den lag kring
ensamkommande som nyligen togs i riksdagen och vad det kan innebära för
Katrineholm.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Matti Turunen (S), Anne Hagberg
(S), Marianne Körling Ström (L), Mika Vemic (SD), Hans Linke (C), Joha Frondelius
(KD), Christer Sundqvist (M), Alf Andersson (S) Marie-Louise Karlsson (S) samt
avdelningschef Pia Carlsson, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef Linda
Qvarnström och ekonom Matilda Sunnanhed.
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 114

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under maj månad 2018
för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna, öppenvård, alkoholärenden april till
maj 2018 samt SOCN Del/2018 § 6.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 115

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2018-05-09 – 2018-06-05. Förteckning över handlingarna finns på
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Mika
Vemic (SD).
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

