
PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-02-22 Solrosen, klockan 15:00 – 16:30
Beslutande Johanna Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, 

Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger 
Karlsson (S), Mari-Ann Lundin (S), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L), Mica Vemic 
(SD)

Beslutande ersättare Anne Hagberg (S)

Ersättare Reine Östlund (S), Kerstin Therus (S), Joakim Truedsson (S), Ingvar Kylestorp (C), Dag Dunås 
(KD), Elsie Egestål (SD)

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 
Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, ekonom Kenny Tsoi, 
verksamhetsstrateg Sara Gibro

Ordförande: Johanna Karlsson (S)

Sekreterare: Matilda Johansson

Utsedd justerare: Thomas Selig (V)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Elektronisk signering, 2022-02-25

Paragrafer § 5-  § 14

Datum för anslags uppsättande 2022-02-25 Datum för anslags nedtagande 2022-03-22

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 5   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs.
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§ 6   

TEMA - felaktiga utbetalningar 
Pontus Magnusson, utredare av felaktiga utbetalningar, informerar nämnden om det 
arbete som pågår kring felaktiga utbetalningar. Det handlar både om att utreda och 
återkräva utbetalt bistånd och att stoppa framtida felaktiga utbetalningar. Nämnden får 
information om:

 Pågående utredningar

 Återkrav av felaktiga utbetalningar

 Anledningar till återkrav och utredningar

 Metoder för informationsinsamling

Yttrande

Under informationen yttrar sig Mica Vemic (SD), Johanna Karlsson (S), Stefan Blomkvist 
(S), Thomas Selig (V), Joakim Truedsson (S), Marianne Körling Ström (L), Birgitta Carlheim-
Gyllensköld (M), Anne Hagberg (S) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson och utredare 
Pontus Magnusson.

Nämnden tackar för informationen.
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§ 7 SOCN/2022:14  

Socialnämndens årsredovisning 2021 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens årsredovisning för 2021 

och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Socialnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om att 450 tkr av 
investeringsmedlen för 2021 kommer att ombudgeteras till 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -19 911 tkr för helår 2021. 

År 2021 har påverkats av den omorganisation som gjordes 1 januari 2021. Det 
huvudsakliga syftet med förändringen var att få en bättre och tydligare styrning och 
ledning av förvaltningen samt förstärkt stöd till medarbetare. 

Ett syfte med omorganisationen var också att samla alla placeringar på en enhet för att 
på ett effektivt sätt jobba för att minska kostnaderna. Under andra halvåret märks 
effekten av utvecklingen av arbetet med avtal i placeringsärenden genom minskade 
kostnader. 

Under 2021 har fokus varit att arbeta mot att fler invånare i kommunen ska bli 
självförsörjande. Ett antal åtgärder har genomförts och utbetalt försörjningsstöd ligger 
på en lägre nivå än på många år.

Förvaltningen har utmaningar med kompetensförsörjningen inom 
myndighetsutövningen och i kombination med ett omfattande behov hos 
kommuninvånarna och särskilt beträffande barns utsatthet behöver arbetet med att 
rekrytera kompetent personal fortsätta.

Arbete med att minska kostnaderna och därmed underskottet har påbörjats men målet 
som sattes för året har inte nåtts. Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar med att 
uppnå en budget i balans.

Hela nämndens kostnader har under hösten analyserats utifrån metoden kostnad per 
brukare KPB. Denna rapport kommer att ligga till grund för åtgärder för att minska 
förvaltningens kostnader.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-02-14

 Socialnämndens årsredovisning 2021
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Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Thomas Selig (V) och 
Anders Gölevik (C) samt ekonom Kenny Tsoi och förvaltningschef Lena Ludvigsson.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen 

Akten
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§ 8   

Månadsrapport januari 
Ekonom Kenny Tsoi presenterar månadsrapport för januari 2022. Av  rapporten 
framkommer att socialnämndens budgetavvikelse under januari månad var -1 903 tkr 
och den prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2022 är -6 500 tkr. Nämnden får 
även information om väsentliga händelser under januari och årets investeringar. 

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S), Joakim Truedsson (S) och Thomas 
Selig (V) samt ekonom Kenny Tsoi och förvaltningschef Lena Ludvigsson.

Comfact Signature Referensnummer: 1293803



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2022-02-22 7 (13)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 9 SOCN/2021:6  759

Socialnämndens internkontrollrapport 2021 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll 2021.

2. Nämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 

Sammanfattning av ärendet
I kommunens reglemente för intern kontroll definieras intern kontroll som åtgärder vilka 
bidrar till att utveckla och säkerhetsställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga 
verksamheter och som därmed ska minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.  
Enligt reglementet ska nämnden följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna 
området och senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet från 
uppföljningen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Socialnämndens internkontrollplan för 2021 omfattade både verksamhetsmässiga och 
ekonomiska kontroller inom sju områden och nitton kontrollmoment. Resultatet av 
genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att 
uppföljningen visar att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde i huvudsak 
fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns utvecklings- och förbättringsområden.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-02-14

 Internkontrollrapport socialnämnden 2021

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Johanna Karlsson (S), 
Thomas Selig (V) och Anders Gölevik (C) samt verksamhetsstrateg Sara Gibro, 
förvaltningschef Lena Ludvigsson och avdelningschef Johanna Säfström.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Akten
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§ 10 SOCN/2022:15  

Socialnämndens internkontrollplan 2022 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2022 omfattar en viss del av verksamheten 
där huvudsakliga inriktningen är rutiner och ekonomi. Andra delar av 
internkontrollplanen omfattar även socialförvaltningens arbete med att systematiskt och 
fortlöpande säkra kvaliteten i verksamheten, förvaltningens delegationsordning samt 
attestreglemente och att interna riktlinjer följs.

I Internkontrollplanen år 2022 återkommer några kontrollområden från tidigare års 
internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har 
tillkommit. Interkontrollplanen år 2022 innehåller kontrollområdena fakturahantering, 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten, datasäkerhet, 
arvoden och avgifter familjehem, jourhem och placerade barn samt utbetalningar från 
verksamhetssystemet.

Kontrollmetoden är komplett på de kontrollområden där rutiner, riktlinjer och 
förankring bör införas eller förtydligas, kontrollfrekvensen för de kontrollområdena är 
bestämt till en eller två gånger per år. Kontrollmetoden stickprov är bestämd på de 
kontrollområden där rutiner finns men där ett urval behöver granskas för att kontrollera 
att rutinerna följs. Kontrollfrekvensen för kontrollmetoden varierar från en gång i 
månaden till en gång per år.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-02-14

 Socialnämndens internkontrollplan 2022

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Kralsson (S) och Anders Gölevik 
(C) samt verksamhetsstrateg Sara Gibro och förvaltningschef Lena Ludvigsson. 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 11 SOCN/2021:32  759

Rapportering av ej verkställda beslut 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2021.

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

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet till fullmäktige. Nämnden ska även rapportera alla gynnande beslut enligt 4 
kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts.

I rapporteringen ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt denna 
paragraf ska ske en gång per kvartal.

För fjärde kvartalet 2021 fanns inga gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Akten
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§ 12   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar om hur arbetet med kostnad per brukare 
fortskrider. Utifrån den analys av verksamheten som gjorts kommer det nu att arbetas 
fram handlingsplaner. 

Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar om att det gjorts en enkätundersökning av 
den organisatorisk och sociala arbetsmiljön. Resultaten kommer att börja presenteras 
under vecka 9.

Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar om att förvaltningen håller på att ta fram 
ett chefs- och ledarskapsprogram.

Avdelningschef Linda Qvarnström ger en uppdatering och lägesrapport av arbetet med 
samverkansmodellen SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid). 

Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar om hur den påverkanskampanj mot 
socialtjänsten i Sverige som pågår påverkat Katrineholm. 

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S), Mica Vemic (SD), Stefan Blomkvist 
(S) och Joakim Truedsson (S) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson och avdelningschef 
Linda Qvarnström.
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§ 13   

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under januari månad 
2022 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN Del/2021 
§§ 12 och 13 och SOCN Del/2022 § 1 och 2.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av delegationsbeslut

 Statistik försörjningsstöd januari 2022

 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård januari 2022

 Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd januari 2022

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V) samt förvaltningschef 
Lena Ludvigsson.
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§ 14   

Meddelanden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2021-12-09 – 2022-02-
14.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Förslag till detaljplan för Lövåsen-Uppsala (SOCN 2022:51)

 Förslag till detaljplan för Backavallen (SOCN 2021:556)

 Förslag till detaljplan för Duvestrand (SOCN 2021:555)

 Förslag till detaljplan för Stortorget (SOCN 2021:554)

Kommunfullmäktige

 KF §167 Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet (SOCN 2021:560)

Kommunstyrelsen

 Inställt sammanträde (SOCN 2022:28)

 KS §221 Gallring av information vid överföring till annat medium (SOCN 2022:6)

 KS §216 Antagande av ny informationshanteringsplan och diarieplan (SOCN 2022:5)

 KS §219 Extra resurser till socialnämnden för en samordningstjänst (SOCN 2022:3)

Statens institutionsstyrelse

 Vårdavgifter år 2022 för personer med missbruk som vårdas med stöd av SoL, 
fängelselagen eller 27 § LVM (SOCN 2022:17)

 Vårdavgifter år 2022 för ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU eller SoL (frivillig 
vård) m.m (SOCN 2022:16)

 Förändrade avgifter vid placering hos SIS from 1/1 2022 (SOCN 2022:14)

Sveriges kommuner och regioner

 Cirkulär 21:40 SKR Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2022 (SOCN 2022:13)

Region Sörmland

 Verksamhetsplan med budget – NSV 2022 – 2024 (SOCN 2022:8)

Comfact Signature Referensnummer: 1293803



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2022-02-22 13 (13)

Ordförandens sign Justerandes sign

Migrationsverket

 Information om fortsatt anvisningsarbete från Migrationsverket Dnr 7.1-2021-25387 
(SOCN 2021:559)

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) samt förvaltningschef 
Lena Ludvigsson.
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