
 

 

 
PROTOKOLL  
SOCIALNÄMNDEN 

 

  

Datum, plats och tid 2021-03-23 Solrosen, klockan 15:00 – 15:35 
Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Johanna Karlsson (S), Britt-Inger 

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

Beslutande ersättare Mari Ann Lundin (S), Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Dag Dunås (KD) 

Ersättare   

Övriga deltagande  Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 
Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström  

Underskrifter Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S) 

Sekreterare: Madelene Sönnerfors 

Utsedd justerare: Anders Gölevik (C) 

 

Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 2021-03-25 

Paragrafer §20-  §25 

Datum för anslags uppsättande  2021-03-26 Datum för anslags nedtagande 2021-04-20 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 20 

 

Information från förvaltningen 
Signs of Safety 

Avdelningschef Johanna Säfström informerar nämnden om metoden Signs of Safety som 
personalen på avdelning barn och unga ska utbildas i. Utbildning och implementering är 
påbörjad med bland annat grundutbildning för personalen i mars och en 
fördjupningsutbildning i augusti. Satsningen sträcker sig över två år och finansieras 
genom statliga medel. Johanna Säfström informerar även om avdelningens framtagna 
vision; ”Tillsammans skapar vi möjligheter till förändring så att alla barn, unga och vuxna kan 
leva i trygghet”, arbetssätt samt mål. Metoden ska leda till att alla arbetar närmare 
varandra-över hela förvaltningen. 

Yrkesresan 

Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar nämnden om Yrkesresan, en nationell 
satsning från SKR som i kommunen genomförs tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen. Syftet är att ge en nationell standard för myndighetsutövning och 
ge en introduktion och kompetensutveckling i yrket samt att överbygga glappet mellan 
examen och yrkesliv. Just nu finns en yrkesresa inom socialtjänsten som vänder sig till 
medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård. Yrkesresan är 
uppbyggd i en plattform med personliga konton, uppdelat utifrån längd i yrket, ny (0-2 
år), van (2-5 år) och erfaren (mer än 5 år). Yrkesresan innehåller ett antal kurser som är 
uppdelade i förberedelser, kursdagar och efterarbete. En station med stöd för 
arbetsledare och chefer finns också. 

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Dag Dunås (KD), Anne 
Hagberg (S), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L) samt avdelningschef Johanna 
Säfström och förvaltningschef Lena Ludvigsson. 
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§ 21    SOCN/2020:91  702 

 

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för år 2021 gällande serveringstillstånd i 
Katrineholms kommun. 

Tillsynsplan för serveringstillstånd 2021 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen socialnämndens handling nr 5/2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsynsplanen är en beskrivning av de krav som ställs på tillsyn inom alkohollagen. Enligt 
9 kap. 2 § alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 
Länsstyrelsen. Tillsynsplanen ska bland annat öka förutsättningarna för att 
tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och bidra till ökad 
kostnadseffektivitet. Tillsynsplanen ska bidra till en effektiv planering och samordning av 
tillsyn. 

Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslagstiftning vars huvudmål är att begränsa 
alkoholens skadeverkningar. En väl fungerande tillsynsverksamhet är en hörnsten i det 
alkoholskadeförebyggande arbetet. 

Katrineholms alkoholhandläggare utövar under 2021 tillsyn även i Vingåker och Flens 
kommuner. En gemensam tillsynsplan har därför tagits fram. Denna har skickats på 
remiss till Vingåker och Flens socialnämnder. Inga synpunkter har inkommit. 

Ärendets handlingar 
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-03-11 

 Förslag - Tillsynsplan av serveringstillstånd år 2021 

Socialnämndens överläggning  
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S). 

Beslutet skickas till: 

Handläggare 

Vingåkers kommun 

Flens kommun 

Akten 
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§ 22    SOCN/2020:92  702 

 

Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd. 

Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd redovisas som bilaga till protokollet 
med beteckningen socialnämndens handling nr 6/2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller enligt 
alkohollagen och anslutande föreskrifter samt att kommunen ska ha riktlinjer för 
tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. 

Lagstiftaren betonar vikten av att kommunernas riktlinjer innehåller vad som gäller 
enligt alkohollagen och tillhörande föreskrifter och vilken hänsyn till lokala förhållanden 
som kommunen tar vid tillståndsgivningen. Folkhälsomyndigheten, tog fram en modell 
för hur dessa riktlinjer ska utformas och denna modell ligger till grund för dessa 
riktlinjers utformning. 

Genom riktlinjerna informerar kommunen tillståndshavare och allmänheten om den 
lokala anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i 
vissa fall ger utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Syftet med de 
kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd är att skapa förutsebarhet och 
likabehandling. 

Utseendet på riktlinjerna är förändrat för att överensstämma med den nuvarande 
grafiska profilen. Innehållet i riktlinjerna är i stort sett oförändrat från tidigare versioner 
där andemeningen är densamma men vissa områden har förtydligats med exempel. 
Omarbetningen består av redaktionella ändringar, som ett förenklat språk och stycken i 
punktform för en lättare överblick. Ett förtydligande av vad som är rättsregel respektive 
riktlinje har gjorts efter synpunkter från Länsstyrelsen.  

Riktlinjerna har skickats på remiss till Flen och Vingåkers kommuner. Inga synpunkter 
har inkommit från Flen. Vingåker har haft synpunkter gällande tydligare skrivning kring 
förutsättningarna för tillfälliga tillstånd. Dessa synpunkter har beaktats i sin helhet och 
ett förtydligande kring tolkningen har införts i riktlinjerna. 

För att handläggning av serveringstillstånd ska ske på ett kvalitetssäkert sätt har 
socialnämnden tagit fram riktlinjer som ska vara gemensamma för alla tre kommuner. 
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Ärendets handlingar 
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-03-11 

 Förslag - Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd 

 Nu gällande - Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd 

Socialnämndens överläggning  
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S). 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden, Flens kommun 

Socialnämnden, Vingåkers kommun  

Akten 
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§ 23    SOCN/2020:60  042 

 

Månadsrapport  
Månadsrapporten för februari 2021 har skickats ut till nämndens ledamöter och 
ersättare. Av rapporten framkommer att socialnämndens budgetavvikelse fram till 
februari månad var - 3 534 tkr och det prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 
2021 är -17 193 tkr. 

Yttrande 
Under punkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Anders Gölevik (C) 
och Dag Dunås (KD).  
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§ 24 

 

Anmälan av delegationsbeslut  
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar i januari och februari 
månad 2021 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN 
Del/2021 § 5. 
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§ 25 

 

Meddelanden  
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2021-01-20 – 2021-03-
16. 

Kommunfullmäktige 

 KS §5 Extra sammanträdesdag och ändrad sammanträdesdag för 
planeringsdirektivet (Hnr: SOCN2021:21) 

 KF §14 Förändring av allmänt nämndreglemente (Hnr: SOCN2021:55) 

 Allmänt nämndreglemente KF 2021-01-18 § 14 (SOCN2021:56) 

 KF §17 Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete 
2021-2023 (Hnr: SOCN2021:57) 

 Riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete -KF 2021-
01-18 § 17 (Hnr: SOCN2021:58) 

 KS §17 Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens arbete med att 
få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning (Hnr: 
SOCN2021:70) 

 Uppdaterad överenskommelse mellan partierna om begränsning av 
fullmäktige, styrelse och nämnder med anledning av coronapandamin 
(Hnr: SOCN2021:71) 

Länsstyrelsen 

 Lokala föreskrifter om deltagarbegränsning allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning (Hnr: SOCN2021:31) 

 


