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SOCIALNÄMNDEN  2017-04-19  1 
  

 
 

Plats och tid  Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl: 15:00 – 16:30 
 

Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius 
(KD) 2:e vice ordförande, Matti Turunen (S), Gunnar Ljungqvist (S), Marianne Körling 
Ström (L), Hans Linke (C), Mica Vemic (SD) 

 

Beslutande 
ersättare Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Anneli Swärd (M) 

 

Ersättare  Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise 
Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Emma Fälth, nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef 

Lorraine Fröberg, avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, 
ekonom/controller Bruno Maras 

 

Utses att justera Hans Linke 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-04-24 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §35 - §40 
Emma Fälth 

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

Hans Linke  
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Socialnämnden  Paragrafer §35 - §40 
 

Sammanträdes  
datum 2017-04-19 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-04-25 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-05-19 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 35 

TEMA - Ungdomsenheten 
Vid dagens sammanträde informerar ungdomsbehandlarna Linda Sanderberg och 
Magnus Moström om sitt arbete inom ungdomsenheten. 
 
Socialnämnden tackar för informationen. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 36 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL - första kvartalet 2017  (SOCN/2017:28)  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2017. 
 
2. Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL 

som är äldre än tre månader. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6 f § SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet 
till Inspektionen för Vård och Omsorg. 
 
För första kvartalet 2017 finns ett (1) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-04-12 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 37 

Yttrande över revisionsrapport - placering av barn och 
unga i HVB hem  (SOCN/2017:22)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 
och översänder yttrandet vidare till kommunens revisorer.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC 
granskat om socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att 
styrning och uppföljning av planering av och placeringar i HVB-hem sker enligt 
gällande lagstiftning och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt. Revisorernas utlåtande, 
revisionsrapporten och anvisningar till yttrande har överlämnats till socialnämnden 
för yttrande.  
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 017-04-10 
• Granskning av placeringar barn och unga i HVB-hem 
• Revisionsrapport, placering av barn och unga i HVB-hem 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Pat Werner 
(S). 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 38 

Verksamhetsinformation  (SOCN/2016:40)  
Förvaltningschef Lorraine Fröberg informerar om hur förvaltningen arbetar med att få 
ned försörjningsstödet. Bland annat samarbetar förvaltningen med Viadidakt och 
Arbetsförmedlingen samt har gjort studiebesök i andra kommuner för att se hur 
förvaltningen kan arbeta med att få försörjningsstödstagare fortare ut i egen 
försörjning. 
 
Avdelningschef Pia Carlsson informerar om att på två veckor har barnutredarna 
öppnat 26 nya utredningar. Flertalet av dessa utredningar handlar om våld mot barn 
och så kallat ”uppfostringsvåld”.  
Även bostadsfrågorna har ökat och frågan är ett stort problem dels för handläggare 
som för hela förvaltningen. Pia belyser vikten av att kommunen arbetar som en helhet 
i denna viktiga fråga då det angår hela kommunen. 
 
Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om att öppenvården har en barngrupp 
för barn som bevittnat våld och att även Öppenvården påverkas av bostadsfrågan. 
Exempelvis finns ungdomar som är placerade på HVB-hem som skulle kunna slussas 
ut i stödboenden för att kunna klara sig själva.  
 
Månadsrapport 201703 
Controller Bruno Maras redogör för socialförvaltningens månadsrapport innehållande 
budget samt vidtagna åtgärder avseende mars månad, vilken i sin helhet bifogades i 
kallelsen.  
 
Socialnämnden tackar för informationerna. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 39 

Anmälan av delegationsbeslut  (SOCN/2017:26)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under mars månad för 
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017 samt SOCN Del § 1 
och 2. 
 
Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens ledamöter. 
___________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 40 

Meddelanden  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden  
2017-02-22 – 2017-04-12. Förteckning över handlingarna finns på 
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
___________________ 
 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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