
PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-09-27 Solrosen, klockan 15:00 – 16:15
Beslutande Johanna Karlsson (S) ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger 

Karlsson (S), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L)

Beslutande ersättare Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Ingvar Kylestorp (C), Elsie Egestål (SD) 

Ersättare Brith Severin (S), Kerstin Therus (S), Joakim Truedsson (S), Dag Dunås (KD)

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 
Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, verksamhetsstrateg Sara Gibro, 
controller Julia Lindberg, ekonom My Gyllensvaan-Tran

Ordförande: Johanna Karlsson (S)

Utsedd justerare: Anders Gölevik (C)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digitalt, 2022-09-28

Paragrafer § 71-  § 73, 76-81

Datum för anslags uppsättande 2022-09-29 Datum för anslags nedtagande 2022-10-25

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2022-09-27 2 (11)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 71 Val av justerare

§ 72 Fastställande av dagordning

§ 73 TEMA: SSPF (Skola, soialtjänst, polis, fritid)

§ 74-75 Sekretessärenden, finns i separat protokoll

§ 76 Socialnämndens delårsrapport 2022

§ 77 Återrapportering av särskilt uppdrag om alternativa lösningar för barn 
med omfattande särskilda behov

§ 78 Ledamotsinitiativ - handlingsplan mot sugardating

§ 79 Verksamhetsinformation

§ 80 Anmälan av delegationsbeslut

§ 81 Meddelanden
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§ 71

Val av justerare 
Anders Gölevik (C) utses att justera dagens protokoll.
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§ 72

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
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§ 73

TEMA: SSPF (Skola, soialtjänst, polis, fritid) 
Magnus Moström, SSPF-samordnare, informerar om arbetet med SSPF. SSPF står för 
skola, socialtjänst, polis och fritid och är en samverkansmodell med ett 
brottsförebyggande syfte. Det är en etablerad samverkansform som anpassas utifrån 
lokala förutsättningar och behov. Arbetet bygger på frivillighet och samtycke, med täta 
uppföljningar. Nämnden får information om hur arbetet är strukturerat, vilka som deltar 
och vilka utmaningar som finns.

Magnus Moström informerar även om hur arbetet med SIG, social insatsgrupp, 
utvecklas.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S), Marianne Körling Ström (L), Anne 
Hagberg (S), Stefan Blomqvist (S) och Anders Gölevik (C) samt SSPF-samordnare Magnus 
Moström

Socialnämnden tackar för informationen.
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§ 76 SOCN/2022:74

Socialnämndens delårsrapport 2022 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens upprättade delårsrapport för 
perioden januari till augusti 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar med att uppnå en budget i balans. För 
perioden januari till augusti visar socialförvaltningen en budgetavvikelse på –11 298 tkr. 
Socialförvaltningens prognos för helår visar på ett underskott med –12 400 tkr. Det är 
främst försörjningsstöd, placeringar och konsultkostnader som förväntas generera 
budgetunderskott. Den negativa budgetavvikelsen uppvägs dock av en fortsatt positiv 
budgetavvikelse för personalkostnader till följd av vakanser, sjukskrivningar och 
heltidsbudgeteringar för personal som valt att arbeta deltid. 

I syfte att få ner kostnader för försörjningsstöd respektive placeringar vidtas åtgärder 
såsom att påbörja ett gemensamt projekt med Viadidakt för att minska gruppen som 
står långt ifrån arbetsmarknaden, arbeta med handlingsplan utifrån djupanalys av KBP 
(kostnad per brukare), korta ner placeringstider, utöka samverkan med regionen kring 
personer med psykisk ohälsa, använda Vårnäs och kommunens öppenvård i större 
utsträckning samt fortsätta att utbilda och implementera Signs of safety.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-09-23

 Socialnämndens delårsrapport 2022

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Joakim Truedsson 
(S) och Anders Gölevik (C) samt ekonom My Gyllensvaan-Tran, avdelningschef Johanna 
Säfström och förvaltningschef Lena Ludvigsson.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen 

Akten
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§ 77 SOCN/2022:76

Återrapportering av särskilt uppdrag om alternativa 
lösningar för barn med omfattande särskilda behov 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner återrapporteringen av det särskilda uppdraget om 

alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov och överlämnar det 
till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget 2022-2024 ”Hälsa och trygghet” 
under kapitel ”Särskilda uppdrag” ges ett särskilt uppdrag till vård- och 
omsorgsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden. Uppdraget syftar till att 
utreda möjlighet till utveckling av alternativa lösningar för barn och ungdomar i behov av 
samordnade insatser samt att undersöka möjligheter att tillgodose behoven genom 
alternativa lösningar till externa placeringar. Uppdraget ska återrapporteras senast i 
september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023 – 2025.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-09-19

 Kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) och Stefan Blomqvist 
(S) samt verksamhetsstrateg Sara Gibro.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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§ 78 SOCN/2022:71

Ledamotsinitiativ - handlingsplan mot sugardating 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativet.

Reservation

Marianne Körling Ström reserverar sig mot beslutet till förmån för initiativet.

Sammanfattning av ärendet

Marianne Körling Ström (L) har lämnat in ett ledamotsinitiativ om handlingsplan för att 
minimera risken för att unga hamnar i ”sugardating” eller en ”sugarmama-relation”. 
Ärendet bordlades på socialnämndens sammanträde 2022-08-30.

Ärendets handlingar

 Socialnämndens beslut § 66 2022-08-30

 Ledamotsinitiativ daterat 2022-08-30

Socialnämndens överläggning

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) och Marianne 
Körling Ström (L).

Yrkanden

Ordförande Johanna Karlsson (S) yrkar att initiativet avslås.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på avslag mot bifall. Ordförande finner därefter att 
nämnden beslutat att avslå initiativet.

Beslutet skickas till:

Akten 
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§ 79

Verksamhetsinformation 
Avdelningschef Johanna Säfström informerar om:

 Öppet hus på öppen resurs.

 Förebyggande resurser – ungdomsteamet kommer att utökas med två fältarbetare.

 Deltagande i projekt  om barn- och ungdomar med NPF-diagnoser.

Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om:

 Vikarierande enhetschefer.

 Placeringar vuxen.

 Ökade elkostnader och potentiell påverkan på ekonomiskt bistånd.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S) samt avdelningschef Johanna 
Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström och förvaltningschef Lena Ludvigsson.
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§ 80

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under augusti månad 
2022 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård.

Ärendets handlingar
 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård augusti 2022

 Statistik försörjningsstöd augusti 2022

 Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd augusti 2022
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§ 81

Meddelanden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2022-08-23-2022-09-19.

Socialstyrelsen

Information om kommande utlysning av Statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet 
med att ordna stadigvarande boende för våldsutsatta (SOCN 2022:380)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för Hvalsta gård, fastigheten Valsta 31 m.fl., Sköldinge, Katrineholms kommun 
(SOCN 2022:414)

Närvård i Sörmland

Överenskommelse om samverkansrutiner Socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri i 
Sörmland (SOCN 2022:475)

Comfact Signature Referensnummer: 1455409



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JOHANNA KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09fb5fbd953d7baae52456daedbe0f1615
DATUM & TID: 2022-09-28 12:14:21 +02:00

NAMN: ANDERS GÖLEVIK
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08c31a3e566cb1a7573063efce577d43e2
DATUM & TID: 2022-09-30 18:53:12 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-30 18:53:25 +02:00
Ref: 1455409
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1455409

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Innehållsförteckning
	Val av justerare
	Fastställande av dagordning
	TEMA: SSPF (Skola, soialtjänst, polis, fritid)
	Yttrande

	Socialnämndens delårsrapport 2022
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Överläggning

	Återrapportering av särskilt uppdrag om alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Överläggning

	Ledamotsinitiativ - handlingsplan mot sugardating
	Socialnämndens beslut
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Socialnämndens överläggning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	Verksamhetsinformation
	Yttrande

	Anmälan av delegationsbeslut
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Meddelanden
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Socialstyrelsen
	Samhällsbyggnadsförvaltningen
	Närvård i Sörmland


	Underskriftssida

		2022-09-30T16:53:28+0000
	Comfact AB




