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Plats och tid

Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 16:50

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) 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

Anneli Swärd (M)

Ersättare

Reine Östlund (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C), Whera Nyvell (MP), Elsie
Egestål (SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef
Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, alkoholhandläggare Linda Fager från § 12.

Utses att justera

Marianne Körling Ström
Socialförvaltningen 2018-01-29, klockan 14:00.
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§ 10

TEMA-TUNA-projektet
Samordnare Mikael Bejmar samt personliga coacherna Robban Löjtzén, Anna
Nicklasson och Ann-Louise Rehnholm informerar om TUNA-projektet. TUNA står
för träning utveckling nära arbetslivet, startades i Eskilstuna och vänder sig till
personer med psykisk ohälsa som under en kortare eller längre period inte kunnat
arbeta. TUNA finns i alla de Sörmlands kommuner och under 2017 övergick
projektet i Katrineholm till fast verksamhet. Presentationen innehåller information om
syfte, finansiering, målgrupp, hur vägen genom Tuna ser ut för deltagaren samt hur
samordnaren och coachernas arbete ser ut.
Avslutningsvis presenteras statistik på hur det gick för deltagarna 2017 i
Katrineholm. Under rubriken avslutade deltagare fördelas deltagarna under
överlämnade till arbetsförmedlingen, anställda under eller direkt efter TUNA och
åter till tidigare nivå.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anne Hagberg (S), Matti Turunen (S) samt
förvaltningschef Ola Nordqvist.
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 11

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL - fjärde kvartalet 2017 (SOCN/2017:28)
Socialnämndens beslut
•

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2017.

•

Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL
som är äldre än tre månader.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6 f § SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
till Inspektionen för Vård och Omsorg.
För tredje kvartalet 2017 finns inga (0) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.
Ärendets handlingar
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-01-17
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 12

Yttrande över Samråd gällande Detalplan för Rådmannen
3 och del av Sandbäcken 3:1. (SOCN/2018:2)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
överlämnar det till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om samråd kring Detaljplan för
Rådmannen 3 och del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun. Socialnämnden har
getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget mellan den 21december
2017 till den 25 januari 2018. Socialförvaltningen har tagit del av samrådshandlingen
och kan konstatera att socialförvaltningens lokaler finns inom Rådmannen 3.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för områdets markanvändning från
industriändamål till blandade centrumverksamheter som t.ex. skola, vårdcentral och
vårdboende. Detaljplansförslaget är i linje med Översiktsplan 20130 Katrineholms
kommun – del av staden, antagen den 17 november 2014.
Socialförvaltningen bedömer att innehållet i Detaljplan är positiv för områdets
utveckling vad gäller attraktiv boende – och livsmiljö för kommuninnevånarna.
Socialförvaltningen har inget att erinra i ärendet
Ärendets handlingar
•
•
•

Planbeskrivning
Samrådshandling
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-01-08

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Marie-Louise
Karlsson (S), Joha Frondelius (KD), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Whera
Nyvell (MP), Elsie Egestål (SD) samt förvaltningschef Ola Nordqvist.
___________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 13

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2018
(SOCN/2017:73)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för år 2018 gällande serveringstillstånd
i Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska enligt 9 kap 2 § alkohollagen utöva tillsyn över efterlevnaden av
bestämmelserna om servering i alkohollagen.
Katrineholms alkoholinspektör utövar under 2018 tillsyn även i Vingåker och Flens
kommuner. En gemensam tillsynsplan har därför tagits fram. Denna har skickats på
remiss till Vingåker och Flens socialnämnder. Inga synpunkter har lämnats från Flens
kommun. Vingåkers kommun har lämnat yttrande vilket har beaktats i sin helhet i
tillsynsplanen.
Ärendets handlingar
•
•

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun år 2018
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-01-05

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig alkoholhandläggare Linda Fager och
förvaltningschef Ola Nordqvist.
___________________
Beslutet skickas till:
Handläggare
Vingåkers kommun
Flens kommun
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 14

Delegationsordning för socialnämnden 2018
(SOCN/2018:7)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till delegationsordning för
verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning av ärendet
Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller en medarbetare som är underställd nämnden.
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag till en revidering av nuvarande
delegationsordning, där ärenden som tidigare inte funnits med är tillagda och vissa
förslag till ändringar av beslut och delegater är gjorda.
Ärendets handlingar
•
•

Förslag till delegationsordning för socialnämnden.
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-01-12

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Matti
Turunen (S) samt alkoholhandläggare Linda Fager och förvaltningschef Ola
Nordqvist.
___________________
Beslutet skickas till:
Handläggare
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 15

Verksamhetsinformation
Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om öppenvården och att Frida från den
första februari byter namn till det mer könsneutrala ”relationsvåldsteamet”. Teamet
kommer att arbeta med, förutom den våldsutsatta även våldutövaren och erbjuder
familjebehandling. Eftersom det inte kommer några fler ensamkommande barn
informerar Linda Qvarnström om att man börjat diskutera hur boendet Vallmovillan
ska användas och om behovet finns att ha det kvar.
Avdelningschef Pia Carlsson informerar om myndighetsavdelningen och vad gäller
avdelning ekonomiskt bistånd har det varit mycket sjukdom och byte av personal,
samarbetet med Viadidakt fungerar bra men arbetsförmedlingens omorganisation gör
att samverkan har påverkas. Vad gäller sociala boenden finns två jourlägenheter varav
en har blivit uppsagd men en ny lägenhet har lovats. KFAB har informerat om att de
som har socialt kontrakt får vänta två år tills de kan få ett eget konstrakt. För enheten
barn, unga och familj informerar Pia Carlsson om att tre familjer inkommer på
anknytning och för enheten barn, unga och familj har det varit ett stort inflöde av
ärenden den senaste tiden vilket resulterat i flertalet omhändertaganden.
Förvaltningschef Ola Nordqvist sammanfattar verksamhetsåret 2017 på
socialförvaltningen genom att punktvis visa vad som hänt under året. Han nämner
bland annat att förvaltningen har ett gott rykte och förtroende hos politiken,
medverkan i Lyckliga gatan och julfesten för familjehemsplacerade barn samt det
löpande arbetet och egna utvecklingsuppdrag inom respektive område. Vidare
redogör Ola Nordqvist för vad som förväntas hända under året samt kommande
utmaningar. Avslutningsvis informerar Ola Nordqvist kort om regleringsbrevet till
socialstyrelsen och nya lagar och förskrifter inom socialdepartementet samt önskar en
god fortsättning på det nya verksamhetsåret till politiken från förvaltningen.
Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Anne Hagberg (S), Joha Frondelius
(KD), Hans Linke (C), Marie-Louise Karlsson (S), Johanna Karlsson (S) samt
avdelningschef Pia Carlsson, avdelningschef Linda Qvarnström och förvaltningschef
Ola Nordqvist.
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 16

Anmälan av delegationsbeslut (SOCN/2018:1)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under november och
december månad 2017 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna, öppenvård,
alkoholärenden januari till december 2017 samt SOCN Del/2018:1, § 1.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 17

Meddelanden SOCN 2018-01-24
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2017-11-29 – 2018-01-16. Förteckning över handlingarna finns på
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

