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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, 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

Reine Östlund (S), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Anneli
Swärd (M), Sylvia Clason (L), Ingvar Kylestorp (C), Elsie Egestål (SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef
Pia Carlsson, avdelningschef Linda Qvarnström, utredare Matilda Gränsmark (§§ 151-159),
enhetschef Jessica Zingmark (§§ 151, 159) och verksamhetsledare Anna Falk (§§ 151, 159)

Utses att justera

Joha Frondelius (KD)
Socialförvaltningen 2018-10-29

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Madelene Sönnerfors

Ordförande

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

Justerande

…………………………………
Joha Frondelius (KD)

Paragrafer

§159 - §163

…………………………………
BEVIS
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Organ
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Socialförvaltningen Katrineholm
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Utdragsbestyrkande

2018-11-22
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§ 159

TEMA-Familjehemsgruppens verksamhet
Vid dagens sammanträde informerar enhetschef Jessica Zingmark och verksamhetsledare
Anna Falk från avdelning barn, unga och familj om socialförvaltningens
familjehemsgrupp.
Jessica Zingmark och Anna Falk ger nämnden en överblicksbild över antal placerade
barn och unga. För tillfället är 75 barn och unga familjehemsplacerade i 48 av
socialförvaltningens familjehem och 15 konsulentstödda familjehem.
Därefter informerar Jessica Zingmark och Anna Falk om rekrytering av familjehem som
sker antingen genom uppsökande verksamhet som bland annat annonsering och olika
aktiviteter eller så är det familjerna själva som tar kontakt. På kommunens hemsida finns
en e-tjänst för intresseanmälan att bli familjehem.
Efter att en intresseanmälan har inkommit gör en familjehemssekreterare en initial
bedömning och sedan vidtar en utredning som bland annat består av enskilda och
gemensamma samtal med familjehemmets olika medlemmar. Därefter gör
familjehemssekreterare en samlad bedömning om familjehemmet är lämpligt eller inte.

Det stöd som finns för familjehemmen är bland annat utbildningen ”ett hem att växa
i” och familjehemmen får kontinuerligt handledning av familjehemssekreterarna. Hur
ofta och hur mycket varierar beroende på uppdrag. För familjehemmen ordnas också
temakvällar runt till exempel skola eller bank.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Joha Frondelius
(KD), Anne Hagberg (S), Mica Vemic (SD), Christer Sundqvist (M), Elsie Egestål
(SD), samt enhetschef Jessica Zingmark, verksamhetsledare Anna Falk, avdelningschef
Pia Carlsson och förvaltningschef Ola Nordqvist.
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 160

Sammanträdesdagar 2019 - socialnämnden samt dess
utskott (SOCN/2018:90)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2019 för
socialnämnden samt dess utskott.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2019 för
socialnämnden och dess utskott enligt följande:
Månad

januari
februari
mars

april
maj

juni
juli
augusti

Utskott
torsdagar
kl. 08:30
10
24
7
21
7
21

SOCN
onsdagar
kl. 15:00
23

4
18
2
16
29 (onsdag)
13
27
11
8
22

24

16

15

7

12

4

21

•

5
19
3
17
31
14
28
12

18

•

23

•

september
oktober

november
december

Ordförandens sign

Anmärkning

20
20

Beredning
tisdagar
kl 10:30
15
12

•
•

Årsredovisning för 2018
Redovisning av genomförd
internkontroll (1 mars)

12

Underlag för övergripande
plan med budget för 20202022 (31 augusti)
Delårsrapport för 2019
(30 september)

13

Sammanträdesdagar 2020

15

10

18

10

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

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-10-15

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 161

Verksamhetsinformation (SOCN/2017:31)
Förvaltningschef Ola Nordqvist informerar utifrån den utskickade månadsrapporten
om nuläget. Det finns ett fortsatt underskott i september och bland annat beror en stor
del av underskottet på konsulter. Dock ser det ut som att fler konsulter än det står i
månadsrapporten kommer att kunna avslutas den närmaste tiden. Förhoppning är att
komma till ett läge där konsulter bara går in vid arbetstoppar och vid
föräldraledigheter. Vidare diskuterar Ola Nordqvist och avdelningschef Pia Carlsson
kring personalförsörjning.
Pia Carlsson informerar att två medarbetare träffat studenter på en socionomdag och
därefter har det inkommit ett flertal ansökningar och intresseanmälningar.
Ola Nordqvist ger en första kort information om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
som förvaltningen tittar på och som kan vara ett bra komplement. Två organisationer
är aktuella just nu, Kvinno- och tjejjouren Miranda samt IOGT:s kamratstöd.
Avdelningschef Pia Carlsson informerar om ekonomiskt bistånd och
tillståndssökande gymnasiestuderande, vilka är skyldiga att ordna eget boende och för
de som ansöker om ekonomiskt bistånd måste varje ärende prövas.
Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) Elsie
Egestål (SD), Mica Vemic (SD), Hans Linke (C), Joha Frondelius (KD), Johanna
Karlsson (S), Ingvar Kylestorp (C), Christer Sundqvist (M) samt förvaltningschef Ola
Nordqvist, avdelningschef Pia Carlsson och avdelningschef Linda Qvarnström.
Socialnämnden tackar för informationen.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 162

Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under september månad
för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård 2018.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 163

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2018-09-12 – 2018-10-16.
Kommunfullmäktige
•

KF § 112 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2019 (SOCN2018:590)

•

KS § 153 Återrapportering - Gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer
som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med
försörjningsstödstagare (SOCN2018:603)

Landstinget Sörmland
•

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
(SOCN2018:574)

Länsstyrelsen
•

Lägesbilder-redovisning från länsstyrelsen i Södermanlands län (SOCN2018:588)

Socialförvaltningen
• Samverkansprotokoll 180927 (SOCN2018:589)
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

