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Plats och tid  Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 – 16:15 

 

Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, 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 Reine Östlund (S), Louise Axelsson (L),  

 

Ersättare  Brith Severin (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M) 

 

Övriga  
deltagande  Förvaltningschef Lorraine Fröberg, nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, handläggare 

Per Johansson, avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, ekonom 

Bruno Maras  
 

Utses att justera Marianne Körling Ström (L) 
 

Justeringens  
plats och tid 

Socialförvaltningen, 2017-05-24 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §49 - §54 

Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
 Pat Werner 

Justerande ………………………………… 

Marianne Körling Ström 

………………………………… 

 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden  Paragrafer §49 - §54 
 

Sammanträdes  
datum 2017-05-17 

 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-05-29 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-06-22 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen, Katrineholm  
 
Underskrift 

 

 

 

 
 Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 49 

TEMA - Vårnäs  

Verksamhetschef Erik Spolander informerade om verksamheten vid Vårnäs 

behandlingshem. Informationen innehöll en redovisning av arbetsmetoder och 

arbetssätt samt verksamhetsstatistik. 

 

Yttrande 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Pat Werner (S), Matti Turunen (S), 

Anne Hagberg (S), Marianne Körling-Ström (L), Christer Sundqvist (M), Annelie 

Swärd (M) och Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M). 

 

Socialnämnden tackade för informationen och lade den till handlingarna. 

_________________ 
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§ 50 

Utdelning socialnämndens föreningsbidrag 2017  
(SOCN/2017:32)  

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden beslutar att fördela föreningsbidrag för 2017 enligt upprättat 

förslag. 

 

 Bidrag till Brottsofferjouren görs först för tre månader. Resterande belopp betalas 

ut i två omgångar, efter årsmötet respektive halvårsrapportering. 

 

 Kvinno- och tjejjouren Miranda får lämna in en ny ansökan med hänsyn tagen till 

de nya riktlinjerna. Beslut om deras bidrag fattas vid senare tillfälle. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens föreningsbidrag riktas till föreningar/organisationer med värderingar 

och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild 

uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för 

utsatta och svaga grupper. 

 

Ärendets handlingar 

  Förslag till fördelning av föreningsbidrag 

 

Överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Pat Werner (S) och Matti Turunen (S). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar 

Service- och teknikförvaltningen 

Akten 
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§ 51 

Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på 
ensamkommande barn och unga  (SOCN/2017:33)  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att acceptera Piteå kommuns 

erbjudande. 

 

Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att upprätta ett förslag till avtal med 

Piteå kommun, angående överlåtelse av anvisade ensamkommande barn och unga, 

som överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn och unga 

har Piteå kommun skickat ett erbjudande till alla kommuner i Sverige. Piteå kommun 

erbjuder sig att ta över anvisningar från andra kommuner eftersom de har kapacitet att 

ta emot flera ensamkommande barn och unga än vad de ansvarar för idag. Piteå 

kommun bedömer att ensamkommande barn och unga kan i deras regi ges goda 

förutsättningar till fortsatt integration i form av bostad, utbildning och egen 

försörjning.  

 

Inströmningen av ensamkommande barn och unga fortsätter att minska samtidigt som 

ersättningarna till kommunerna för vård och boende av målgruppen kommer att 

minska inom några månader. Dessa ändrade förutsättningar har resulterat i att Piteå 

kommun har lediga platser i sina HVB-hem samt stödboenden.  

 

Ärendets handlingar 

 Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn 

 

Överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Pat Werner (S), Mica Vemic (SD), 

Marianne Körling Ström (L) samt förvaltningschef Lorraine Fröberg. 

__________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Piteå kommun, Samhällbyggnadsförvaltningen 

Akten 
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§ 52 

Verksamhetsinformation - Månadsrapporten skickas 
fredagen den 12 maj  

Månadsrapport för april 2017 

Ekonom Bruno Maras informerar om månadsrapporten för april 2017. Utfallet för 

månaden ligger i linje med prognosen. 

 

Månadsrapport för april 2017 har skickats ut till nämnden i samband med kallelse. 

 

Verksamhetsinformation 

Avdelningschef Linda Qvarnström informerade om hanteringen av händelserna kring 

trafikolycka med ungdomar inblandande. 

 

Avdelningschef Pia Carlsson informerar anställning av nya medarbetare inom 

ekonomiskt bistånd samt om den ständigt aktuella bostadsfrågan. 

 

Yttrande 

Under månadsrapporten yttrar sig Christer Sundqvist (M), Matti Turunen (S), Pat 

Werner (S), Anne Hagberg (S) samt ekonom Bruno Maras, avdelningschef Linda 

Qvarnström och avdelningschef Pia Carlsson. 

 

Nämnden tackar för rapporten och lägger den till handlingarna. 

_________________ 
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§ 53 

Delegationsbeslut  

Socialförvaltningens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under april månad för 

ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017.  

 

___________________ 
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§ 54 

Meddelanden  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden  

2017-04-13 – 2017-05-09. Förteckning över handlingarna finns på 

socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 

___________________ 

 

 

 

Madelene Sönnerfors  

Nämndsekreterare 
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