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Plats och tid

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

Beslutande

Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1: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

Louise Axelsson (L)

Ersättare

Reine Östlund (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Elsie Egestål (SD)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef
Pia Carlsson, utredare Matilda Gränsmark, Chef ungkulturhuset perrongen Jenny Skarstedt
Hans Linke
Socialförvaltningen 2018-02-27
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§ 23

TEMA-Perrongen
Jenny Skarstedt avdelningschef på kulturförvaltningen informerar vid dagens tema
om ungdomsverksamheten i Katrineholm och om ungkulturhuset Perrongen.
Presentationen innehåller information om hur verksamheten ser ut idag, vilka
verksamheten är till för samt att verksamhetens tidigare utgick från inriktning kultur
men har nu även inriktning socialt arbete.
Vidare informerar Jenny Skarstedt om andra uppdrag inom verksamheten som
exempelvis konfliktlösning på högstadiet, läxhjälp och arbetet kring lyckliga gatorna
med fritidsaktiviteter och gatufester. Annat som också ingår i verksamhetens
aktiviteter är utbyten med ungdomar från andra länder och olika projekt. Coaching
genom samtal och det aktiva arbetet med inkludering nämns också samt vilka som
lockas till verksamheten beroende på om det är öppen, styrd eller riktad. En del av
verksamheten som beskrivs är också HBTQ-caféet MOGAI.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic (SD),
Matti Turunen (S), Marianne Körling Ström (L) samt avdelningschef på
kulturförvaltningen Jenny Skarstedt.
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

Yttrande efter tillsyn på Vallmovillan HVB (SOCN/2017:50)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att
vidaresända yttrandet till inspektionen för vård och omsorg.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en tillsyn av Vallmovillan HVB för
ensamkommande. Efter tillsynen inkom inspektionen med krav på åtgärder.
Socialnämnden ska säkerställa att:
•

Den som förestår verksamheten har, utöver erfarenhet av liknande verksamhet
och personlig lämplighet, en högskoleutbildning vars innehåll är relevant för
verksamheten.

Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-02-19

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Marianne
Körling Ström (L) samt avdelningschef Linda Qvarnström.
___________________
Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 25

Årsredovisning för socialnämnden 2017 (SOCN/2016:40)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens upprättade årsredovisning
för helår 2017 med kommunledningsförvaltningens bokföringsmässiga justeringar
där resultat justeras till +659 tkr.
2. Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens årsredovisning till sitt eget och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Socialnämndens årsredovisning 2017 redovisas som socialnämndens handling 3/2018.

Sammanfattning av ärendet
Under det gångna året har socialnämndens verksamheter fokuserat på att få en budget
i balans och fortsatt utveckla en god kvalitet i verksamheten.
År 2017 redovisar socialnämnden ett negativt netto om 3 487 tkr jämfört med budget
2017. Det operativa resultatet för perioden är positivt men justeringar som tillhör
bland annat verksamhetsåret 2016 genererade ett negativt resultat för det innevarande
året.
Socialnämnden bedömer att verksamheten har använt befintliga resurser på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt för att uppfylla lagbestämmelserna.
Ärendets handlingar
•

Årsredovisning för socialnämnden 2017

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica
Vemic (SD), Hans Linke (C), Louise Axelsson (L), Christer Sundqvist (M), Matti
Turunen (S), Marianne Körling Ström (L) samt avdelningschef Pia Carlsson.
Ordförandens förslag
Marie-Louise Karlsson (S) föreslår att socialförvaltningens resultat justeras till +659 tkr.
Justeringen i årsredovisningen görs så att resultatet ska återspegla resultatet som anges i
kommunens ekonomisystem, efter kommunledningsförvaltningens bokföringsmässiga
justeringar.
_________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 26

Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten
(SOCN/2017:10)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har 12 tillbud och 54 avvikelser rapporterats inom socialförvaltningen.
Tillbuden är oönskade händelser i medarbetarnas arbetsmiljö och avvikelser är brister
i verksamhetens utförande. Den vanligaste orsaken till rapporterade tillbud är hot och
våldssituationer i arbetsmiljön. Något allvarligt tillbud har inte förekommit. Övriga
tillbud handlar om fall, lokaltillbud och ett brandtillbud. Gällande avvikelser i
verksamheten är brister i verksamhetssystemet Treserva vanligast, med 15
rapporterade avvikelser följt av brister i utrustning och lokal. Brister i dokumentation
samt i kontakt med tolktjänst och försenad eller utebliven insats är de orsaker som
kommer näst efter i rapporteringsstatistiken. Därefter är felaktigt utskickad
information, bristande bemötande till enskild samt brist i kommunikation och
information från annan vårdgivare orsaken till avvikelserna. Slutligen rapporteras
även brist i interna rutiner samt avsaknad av chefstöd. Samtliga avvikelser har
åtgärdats.
Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-02-05

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig utredare Matilda Gränsmark.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

Redovisning av synpunkter och klagomål 2017
(SOCN/2017:6)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har 37 klagomål och tre synpunkter inkommit till socialförvaltningen.
Klagomålen har dels kommit direkt till verksamheten och dels via IVO, inspektionen
för vård och omsorg. Utöver dessa har tre generella synpunkter på verksamheten
inkommit. Gällande de klagomål som gått direkt till verksamheten har den vanligaste
orsaken varit klagomål på handläggaren samt klagomål gällande insats. Klagomålen
har även handlat om dödsboanmälan, felaktig ersättning, handläggning och
bemötande samt felaktighet i journal. Vad gäller klagomålen som anmälts till IVO är
klagomål på handläggning i barnärenden den vanligaste orsaken med 13 anmälningar
under året. Därefter följer klagomål på handläggning ekonomiskt bistånd, bemötande,
handläggning i boendeärenden, handläggning missbruk samt handlingar som skickats
fel. Även klagomål på felaktigheter i journal har förekommit. Samtliga klagomål har
hanterats individuellt med återkoppling till den klagande.
Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2018-02-07

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig utredare Matilda Gränsmark.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-21

7

§ 28

Yttrande över Grönplan för Katrineholm stad
(SOCN/2018:9)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den som
sin egen till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
I översiktsplanen för Katrineholm stad finns uppdraget att ta fram en grönplan för
Katrineholm. Tillgång till grönområden har stor betydelse för människors livskvalitet
och ger förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. Grönplanen för
Katrineholm stad är ett långsiktigt inriktnings- och planeringsdokument som visar hur
Katrineholms gröna offentliga miljöer så som parker, natur, platser och gatumiljöer
hänger samman och kan utvecklas. Planen fungerar som fördjupning av Katrineholms
kommuns översiktsplan och är ett planeringunderlag vid fysisk planering.
Socialförvaltningen har tagit del av förslaget till Grönplan för Katrineholms stad och
ställer sig positiv till planen och dess syfte. Socialförvaltningen har inget att erinra i
ärendet.
Ärendets handlingar
•
•
•

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat 2018-01-17
Samråd: Samhällsbyggandsförvaltningen informerar Grön plan för Katrineholm
14 december 2017 till 28 februari 2018
Grönplan för Katrineholms stad

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie Louise Karlsson (S), Hans
Linke (C), Christer Sundqvist (M), Louise Axelsson (L), Gunnar Ljungqvist (S), Mica
Vemic (SD), Elsie Egestål (SD) samt utredare Matilda Gränsmark.
___________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-02-21

8

§ 29

Verksamhetsinformation
Avdelningschef Pia Carlsson informerar om behörighetskraven för socionomer och
att det är svårt att rekrytera behöriga socionomer. Det finns övergångsbestämmelser
kring detta, vad gäller beslutsfattande i vissa ärenden, som gäller till augusti 2019.
Vidare informerar Pia Carlsson om hur socialförvaltningen arbetar med frågan samt
att det är tolv medarbetare som behöver göra kompletteringar för behörighet.
Avdelningscheferna Pia Carlsson och Linda Qvarnström informerar om vad som hänt
än så länge när det gäller socialförvaltningens särskilda uppdrag gällande
minskningen av kostnader för ekonomiskt bistånd och externa placeringar.
Vidare informerar Pia Carlsson om det gemensamma arbetet enligt tidigare uppdrag
mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen kring
dubbeldiagnoser. En oberoende projektledare har utsetts och den vidare frågan är nu
hur arbetet fortsätter. Avslutningsvis informeras nämnden om en personalförändring
vad gäller anställning av en ny jurist.
Yttrande
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Matti Turunen (S), samt
avdelningschef Pia Carlsson, avdelningschef Linda Qvarnström
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 30

Delegationsbeslut SOCN 2018-02-21 (SOCN/2017:79)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under januari månad för
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna, öppenvård 2018 samt SOCN Del/2018 § 3.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 31

Meddelanden SOCN 2018-02-21
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden
2018-01-17 – 2018-02-13. Förteckning över handlingarna finns på
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

