
PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2023-02-21 Solrosen, klockan 15:00 – 16:30
Beslutande Martin Edgélius (M) ordförande, Roger Ljunggren (S) 1:e vice ordförande, Anders Gölevik (C) 

2:e vice ordförande, Anne Hagberg (S), Karl-Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), 
Zeljko Klemse (S), Marie Westerberg (L), Elsie Egestål (SD),

Beslutande ersättare Robert Zweiniger (M),  Kristina Färdeman (MP)

Ersättare Gunilla Magnusson (S), Reine Östlund (S), Ann-Christine Sandell (S), Ahmed Musse (S), Jens 
Pettersson (C), Jonah Håkansson (SD)

Övriga deltagande Utredare Matilda Johansson (sekreterare), t.f. förvaltningschef Marie Lundqvist, 
avdelningschef Johanna Säfström, avdelningschef Sara Gibro

Ordförande:  Martin Edgélius (M)

Utsedd justerare: Anders Gölevik (C)
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Justeringens plats 
och tid

Digital signering 2023-02-27

Paragrafer § 17-  § 18, § 20- § 30

Datum för anslags uppsättande 2023-02-28 Datum för anslags nedtagande 2023-03-23
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Socialförvaltningen
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§ 29 Anmälan av delegationsbeslut

§ 30 Meddelanden
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 17

Val av justerare 
Anders Gölevik (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Comfact Signature Referensnummer: 1560185



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-02-21 4 (15)
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§ 18

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 20 SOCN/2023:17

Socialnämndens årsredovisning 2022 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens årsredovisning för 2022 

och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 250 tkr av investeringsmedlen för 
2022 ombudgeteras till 2023.  

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på -19 348 tkr för helåret 2022. Den största 
anledningen till underskottet är att kostnaden för de externa placeringarna är högre än 
budgeterat.

Under året har därför fokus till stor del legat på att arbeta med insatser som kan leda till 
en minskning av både antalet och längden på externa placeringar. Detta har skett 
genom till exempel arbetet med Signs of Safety, som är en modell för att hitta lösningar i 
familjens nätverk. En stor del av kostnaderna härrör från HVB-placeringar för vuxna. För 
att öka möjligheterna till att fler kan genomföra behandling på hemmaplan har därför 
ytterligare en alkohol- och drogterapeut anställts. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat sedan föregående år. De ligger dock 
fortfarande över budget. En åtgärd som har genomförts både för att minska 
kostnaderna för försörjningsstöd och för externa placeringar är en fördjupad 
genomlysning av KPB (kostnad per brukare). 

Svårigheterna kring kompetensförsörjning kvarstår, vilket gör att kostnaderna för 
konsulter har ökat medan kostnaderna för egen personal ligger långt under budgeterad 
nivå.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13

 Socialnämndens årsredovisning 2022

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Elsie Egestål (SD), 
Robert Zweiniger (M), Anne Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S), Roger Ljunggren (S), 
Marie Westerberg (L), Kristina Färdeman (MP), Anders Gölevik (C) och Anki Sandell (S) 
samt t.f. förvaltningschef Marie Lundqvist, avdelningschef Sara Gibro och avdelningschef 
Johanna Säfström.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, akten

Comfact Signature Referensnummer: 1560185



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2023-02-21 6 (15)
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§ 21 SOCN/2023:16

Socialnämndens plan med budget 2023 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta den tilldelade budgetramen för 2023 och uppdrar 

till socialförvaltningen och dess tillhörande avdelningar samt enheter att upprätta 
verksamhetsplan för 2023.

2. Socialnämnden godkänner att förvaltningen åtar sig att arbeta mot de resultatmål, 
från kommunplanen för 2023–2026, som redovisas i handlingarna. 
Socialförvaltningens aktiviteter kommer att kopplas till budgeten som har tilldelats 
verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 203 226 tkr. I 
budgetramens tekniska justering har den tillfälliga utökningen på 10 000 tkr som var 
beslutad för åren 2020–2022 tagits bort. Justeringar har gjorts för politikerarvoden, 
föräldrastödsprogram, telefoni, sociala avgifter och ökade hyror. 

I budgetramens justeringar under den politiska beredningen har kommunfullmäktige 
avsatt 10 000 tkr till socialnämnden som ersätter den tillfälliga utökningen. 
Socialnämnden tilldelas 3 000 tkr för ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av 
en ovanligt stor höjning av försörjningsstödsnormen samt 1 000 tkr för ökningar av 
ersättningen till familjehemmen. Justeringar har även gjorts för löneökningar, SSPF-
samordning (skola, socialtjänst, polis och fritid), socialjouren och kapitalkostnader. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13

 Socialnämndens plan med budget 2023

 Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2027

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Anders Gölevik (C), 
Marie Westerberg (L), Roger Ljunggren (S), Gunilla Magnusson (S) och Elsie Egestål (SD) 
samt t.f. förvaltningschef Marie Lundqvist, avdelningschef Sara Gibro och avdelningschef 
Johanna Säfström.

Beslutet skickas till: Akten
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§ 22 SOCN/2022:15

Socialnämndens internkontrollrapport 2022 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll 2022.

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 2022 omfattade både verksamhetsmässiga och 
ekonomiska kontroller inom fem områden och femton 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 daterad 2023-02-13

 Socialnämndens internkontrollrapport 2022

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Akten
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§ 23 SOCN/2023:19

Socialnämndens internkontrollplan 2023 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2023.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens internkontrollplan för år 2023 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 samt attestreglemente och att interna 
riktlinjer följs.

I Internkontrollplanen år 2023 återkommer några kontrollområden från tidigare års 
internkontrollplan med förtydligade kontrollmoment och några nya kontrollområden har 
tillkommit. Interkontrollplanen år 2023 innehåller kontrollområdena systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i verksamheten, datasäkerhet, arvoden och 
avgifter familjehem och jourhem samt 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 två till tre 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 daterad 2023-02-13

 Socialnämndens internkontrollplan 2022

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 24 SOCN/2022:26

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner rapporten om ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2022.

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 lämna en statistikrapport 
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. 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 2022 finns två gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Då all statistik i kommunen ska vara könsuppdelad framgår även detta i rapporten.

Ej verkställda gynnande beslut kvartal 4

Biståndstyp Beslutsdatum Kommentar

Kontaktfamilj Pojke 2021-10-21 Avslutat 2022-12-06

Kontaktfamilj Pojke 2022-07-26

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten
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§ 25 SOCN/2022:42

Yttrande över motion om att inrätta en familjecentral 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en motion från Anders Gölevik (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria 
Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C) gällande att starta ytterligare en familjecentral. 
Motionen har sänts på remiss till socialnämnden och bildningsnämnden.

En utökning med ytterligare en familjecentral skulle innebära att fler familjer kan 
erbjudas tidigt förebyggande stöd. Att starta ytterligare en familjecentral ligger i linje 
med kommunplanen 2023-2026, omställningen till Nära Vård samt arbetet med 
”Tillsammans för barnens bästa”, vilket är ett utvecklingsarbete i Sörmland i syfte att alla 
barn och unga ska ges möjligheter till en god

fysisk och psykisk hälsa. Genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov ska

samverkan ske i tidigt skede. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-27

 Motion om att starta ytterligare en familjecentral

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Roger Ljunggren (S), 
Anders Gölevik (C), Gunnar Ljungqvist (S) och Gunilla Magnusson (S).

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 26 SOCN/2022:111

Yttrande över remiss av Platsvarumärket Katrineholm 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det 
som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett arbete har genomförts för att ta fram en strategi för platsvarumärket Katrineholm på 
initiativ av Katrineholms kommun och +Katrineholm. Arbetet har skett med personer 
som bor och verkar i och kring Katrineholm. 

Syftet med den här strategin är att få ett verktyg i arbetet med att öka attraktionskraften 
kring Katrineholm som plats att bo, leva och verka i samt att besöka.

Socialförvaltningen anser att strategin Platsvarumärke Katrineholm är ett väl 
genomarbetat dokument. Strategin syftar till att behålla och locka nya invånare och 
företag, något som gynnar socialförvaltningen både genom ny arbetskraft men även nya 
företag som kan anställa och erbjuda fler arbetstillfällen.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13

 Strategi Platsvarumärke Katrineholm

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Marie Westerberg 
(L).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 27 SOCN/2022:100

Återrapportering - socialnämndens 
dataskyddsefterlevnad 
Nämnden får information om hur förvaltningen har arbetat vidare med det uppdrag de 
fick i samband med att Sydarkiveras granskning av socialnämndens 
dataskyddsefterlevnad behandlades av nämnden 2022-12-13. 

Under informationen yttrar sig Martin Edgélius (M). 
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§ 28

Verksamhetsinformation 
T.f. förvaltningschef Marie Lundqvist informerar om:

 Aktuella rekryteringar

 Framtida organisation av staben och den administrativa avdelningen.

Under informationen yttrar sig Martin Edgélius (M) samt t.f. förvaltningschef Marie 
Lundqvist och avdelningschef Sara Gibro.
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§ 29

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 
2023 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård

Ärendets handlingar
 Statistik försörjningsstöd januari 2023

 Beslutsstatistik – orsaker till försörjningsstöd januari 2023

 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård januari 2023
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 30

Meddelanden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2023-01-24 - 2023-02-
14.

Kommunfullmäktige

KF § 6 Kommunplan 2023-2026 (SOCN2023:64-65)

Länsjouren

Verksamhetsberättelse Länsjouren 2022 (SOCN2023:68)

Verksamhetsplan Länsjouren 2023 (SOCN2023:69)
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