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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 16:45 

Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha 
Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti Turunen (S), Britt-Inger 
Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Marianne Körling Ström (L), Hans Linke (C), Mica 
Vemic (SD) 

Beslutande
ersättare

Reine Östlund (S) för Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 

Ersättare Brith Severin (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Sylvia Clason (L), Whera 
Nyvell (MP), Elsie Egestål (SD) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef 
Pia Carlsson, utredare Matilda Gränsmark (§ 116-134), ekonom Matilda Sunnanhed, 
socialsekreterare Hanna Larsson (§ 134) och socialsekreterare Sofia Lang (§ 134).  

 

Utses att justera Mica Vemic 
Justeringens  
plats och tid

Socialförvaltningen 2018-08-20 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §134 - §140 
Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
Marie-Louise Karlsson 

Justerande ………………………………… 
Mica Vemic 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden Paragrafer §134 - §140 
Sammanträdes  
datum

2018-08-15 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2018-08-21 Datum för anslags  
nedtagande 

2018-09-14 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 134

TEMA-Mottagningsgruppen för den sociala barnavårdens 
arbete 
Vid dagens sammanträde informerar socialsekreterare Hanna Larsson och 
socialsekreterare Sofia Lang från enheten Barn, unga och vuxna om 
mottagningsgruppens arbete. Gruppen består av en verksamhetsledare och fyra 
socialsekreterare och de arbetar utifrån socialtjänstlagens anmälningsskyldighet (kap 
14 § 1). Presentationen innehåller information om hur information kan komma till 
socialtjänstens kännedom och inkomma samt hur arbetet ser ut efter att en anmälan 
eller ansökan inkommit. Hanna Larsson och Sofia Lang berättar om arbetsgången 
med skyddsbedömning och förhandsbedömning samt att det alltid är 
verksamhetsledare som beslutar om utredning ska inledas eller inte. 

Vidare informerar Hanna Larsson och Sofia Lang om kontakten med Barnahus, där 
berörda myndigheter samverkar, vid misstanke om brott mot barn eller unga.  

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Anne Hagberg (S), 
Joha Frondelius (KD), Johanna Karlsson (S) samt socialsekreterare Hanna Larsson 
och socialsekreterare Sofia Lang. 

Socialnämnden tackar för informationen. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 135

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i 
nära relation 2018-2020 (rättelse) (SOCN/2018:38) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om rättelse genom ändring av beslutet att godkänna 
handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020. 

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020 
redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr 
13/2018. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 maj 2018 att godkänna 
handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020. 
Beslutad handlingsplan var en gammal version av handlingsplanen varför ett nytt 
beslut föreslås. 

Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen (SoL) ska socialförvaltningen särskilt beakta att 
kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för/bevittnat våld av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp. Att erbjuda och ge insatser till den som utövar våld är 
dessutom en viktig del i det förebyggande arbetet och kan indirekt även ses som en 
insats för att den som utsätts för våld inte ska riskera att bli utsatt på nytt och för att 
barn inte ska behöva uppleva våld.  

Handlingsplanen är grunden i relationsvåldsteamets arbete för att stärka stödet till 
personer som lever med våld i nära relationer. Syftet med handlingsplanen är att 
socialförvaltningen ska fullgöra sina skyldigheter enligt socialtjänstlagens 
brottsofferparagraf och att socialförvaltningens insatser är av god kvalitet. Planen 
kommer att vara grunden för hur utvecklingsarbetet med våld i nära relationer 
kommer utformas under verksamhetsåren 2018- 2020 

Ärendets handlingar 
• Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Joha 
Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD). 
_________________ 

Beslutet skickas till: 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 136

Återrapportering uppdrag “ utveckla och effektivisera 
arbetsformer som säkerställer ett tydligt 
arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med 
försörjningsstödstagare (SOCN/2018:65) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning ärendet 
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun gav i övergripande plan med budget 
2018-2020 ett gemensamt utvecklingsuppdrag till Socialnämnden, Viadidaktnämnden 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet var att utveckla och effektivisera 
arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens 
arbete med försörjningsstödstagare. Enligt uppdraget ska en återrapportering göras till 
kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan 
med budget 2019-2021. 
Arbetet med uppdraget har bedrivits som ett förvaltningsgemensamt projekt med 
projektledare från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna för 
Socialförvaltningen Viadidakt och Samhällsbyggnadsförvaltningen har ingått i 
projektets styrgrupp. 
Projektet har bland annat sett över hur samarbetet mellan förvaltningarna och andra 
aktörer kan utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ökad övergång till arbete 
och studier. I den rapport som nu lämnas beskrivs bland annat identifierade 
utvecklingsområden och de åtgärder som planeras för att utveckla verksamheten. I 
materialet finns även underlag för vidare politiska ställningstaganden. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-07-30
• Rapport - Arbetsmarknadsperspektiv i Katrineholm
• Bilaga - Kostnadsberäkningar

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Hans Linke (C), Joha Frondelius (KD), 
Matti Turunen (S), Marie-Louise Karlsson (S) samt förvaltningschef Ola Nordqvist. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 137

Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med 
budget 2019  (SOCN/2018:64)  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens upprättade underlag för

övergripande plan med budget 2019.

2. Socialnämnden antar socialförvaltningens underlag för övergripande plan med
budget 2019 till sitt eget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget 2019 redovisas som 
bilaga till protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr 14/2018. 

Sammanfattning ärendet 
I Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 har socialnämnden tilldelats en 
budgetram på 175 748 tkr. Samma tilldelning gäller 2020 och 2021. 

Socialförvaltningen har inför 2019 skrivit fram underlag för övergripande plan med 
budget som visar vilka utmaningar förvaltningen kommer att ställas inför under det 
nästkommande året. 

Inför 2019 har socialförvaltningen identifierat osäkerhetsfaktorer kring: 
• Beslutet om den nya gymnasielagen för ensamkommande unga och tillkommande

ersättningssystem 
• Fortsatt anhöriginvandring till ensamkommande barn och ungdomar
• Ny socialtjänstlag som tillkommer under 2019
• Socialstyrelsen föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter inom

den sociala barnavården
• Arbetsförmedlingens etableringsärenden som kan övergå till öppen arbetslöshet

efter etableringstiden
• Verksamhet i samverkan med Vård-och omsorgsförvaltningen för samsjukliga

Förvaltningen bedömer att följande behov kan uppkomma det nästkommande 
året: 
• Avslutade etableringsärenden som inte har övergått till egen försörjning behöver

stöd till försörjning och kompetenshöjning 
• Behov av subventionerade anställningar i kombination med utbildning för att

växla ekonomiskt bistånd till egen försörjning 
• Behov av ytterligare tjänst inom öppenvården då tjänsten på den blivande

familjecentralen tas från befintliga medel 
• Digitalisering av ex. ansökan om ekonomiskt bistånd

Förvaltningen ser följande stora utmaningar inför nästkommande 
budgetperiod: 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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• Att klienter med ekonomiskt bistånd ska komma till egen försörjning och därmed
minska kostnaderna för försörjningsstöd

• Att minska kostnaderna för externa placeringar
• Att behålla och rekrytera personal genom att vara en attraktiv arbetsgivare

Mot bakgrund av alla nämnda osäkerheter och utmaningar kan det bli aktuellt med en 
revidering av förvaltningens underlag för övergripande plan med budget. 
Socialförvaltningen kan i dagsläget inte helt bedöma hur de redovisade behoven 
kommer att påverka förvaltningens ekonomiska resultat 2019. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-07-30
• Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget 2019.

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Hans Linke (C), Marie-Louise 
Karlsson (S), Marianne Körling Ström (L), Matti Turunen (S) samt förvaltningschef 
Ola Nordqvist och avdelningschef Pia Carlsson. 
___________________  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 138

Verksamhetsinformation (SOCN/2017:31) 
Förvaltningschef Ola Nordqvist informerarar om kommande delårsbokslut och att det 
finns en osäkerhet gällande nya lagar, till exempel den nya gymnasielagen och hur de 
påverkar verksamheten. En stor utgift är som tidigare placeringar och konsulter men 
intäkter väntas från migrationsverket och förhoppningen är att underskott kan täckas. 
En utmaning till kommande år är att det då inte kommer att finnas några pengar att 
hämta från migrationsverket. Ola Nordqvist och ekonom Matilda Sunnanhed 
diskuterar kring eventuellt underskott. 

Avdelningschef Pia Carlsson informerar om myndighetsavdelningen där det stora 
inflödet av nya ärenden från april-maj har avstannat och läget just nu är hanterbart, 
men det kan komma att ske en ökning av inkommande ärenden efter att skolorna 
börjar igen. När det gäller personalsituationen finns det en uppfattning om att många 
slutar på socialförvaltningen men Pia Carlsson ger lugnande besked och beskriver en 
förändrad arbetsmarknad där många inte längre arbetar kvar så många år på samma 
arbetsplats. Under hösten kommer personal tillbaka efter föräldraledighet och tidigare 
medarbetare kommer också tillbaka. 

För mottagningen på ekonomiskt bistånd beskriver Pia Carlsson en ny företeelse som 
gett mottagningen mycket merarbete. Stockholmskommuner har placerat människor i 
kommunen med någon eller några månadshyror betalda och varefter folkbokföring i 
kommunen är gjord har mottagningen att hantera dessa ärenden där man också 
upptäckt att kontakten med etablering och försäkringskassa inte är helt klar. 

Yttrande 
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Joha Frondelius (KD), Marianne 
Körling Ström (L), Hans Linke (C), Marie-Louise Karlsson (S), Christer Sundqvist 
(M), Mica Vemic (SD), Matti Turunen (S) samt avdelningschef Pia Carlsson, 
förvaltningschef Ola Nordqvist och ekonom Matilda Sunnanhed.  

Socialnämnden tackar för informationen. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 139

Anmälan av delegationsbeslut 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under juni och juli 
månad för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2018. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 140 

Meddelanden  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden  
2018-06-06 – 2018-08-07. Förteckning över handlingarna finns på 
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mika Vemic (SD), Joha Frondelius 
(KD), Marie-Louise Karlsson (S) samt nämndsekreterare Madelene Sönnerfors. 
___________________ 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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