
PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-08-30 Solrosen, klockan 15:00 – 16:30
Beslutande Johanna Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, 

Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Stefan Blomkvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Anders 
Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L), Mica Vemic (SD)

Beslutande ersättare Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Wahid Moosawi (M) t.o.m § 64, Reine Östlund (S) fr.o.m § 
65

Ersättare Brith Severin (S), Kerstin Therus (S), Dag Dunås (KD), Elsie Egestål (SD)

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 
Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, verksamhetsstrateg Sara Gibro

Ordförande:  Johanna Karlsson (S)

Utsedd justerare:  Marianne Körling Ström (L)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digitalt 2022-09-02

Paragrafer § 52-  § 54, § 61- § 70

Datum för anslags uppsättande 2022-09-02 Datum för anslags nedtagande 2022-09-28

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2022-08-30 2 (17)

Ordförandens sign Justerandes sign

Innehållsförteckning
§ 52 Val av justerare

§ 53 Fastställande av dagordning

§ 54 TEMA: mottagningen barn och unga

§ 55-60 Sekretssärenden, finns i separat protokoll

§ 61 Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2023

§ 62 Månadsrapport

§ 63 Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun

§ 64 Yttrande över remissen Övergripande kompetensförsörjningsplan

§ 65 Tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer - påverkan på försörjningsstöd

§ 66 Ledamotsinitiativ

§ 67 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen

§ 68 Verksamhetsinformation

§ 69 Anmälan av delegationsbeslut

§ 70 Meddelanden
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§ 52

Val av justerare 
Marianne Körling Ström (L) utses att justera dagens protokoll.
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§ 53

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande tillägg:

 Ny punkt 16 - Ledamotsinitiativ
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§ 54

TEMA: mottagningen barn och unga 
Socialsekreterare Jessika Karlsson och socialadministratör Emelie Holmström informerar 
om mottagningens verksamhet. På mottagningen arbetar tre personer. De tar emot 
orosanmälningar, gör skyddsbedömningar och fattar beslut om utredning.

Information till mottagningen kan komma via anmälan, ansökan eller på annat sätt som 
till exempel anonym konsultation. När en anmälan inkommer görs en bedömning av om 
barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Nämnden får information om hur 
mottagningen arbetar med anmälan skyddsbedömningar och förhandsbedömningar.  
Nämnden får även information om hur mottagningen arbetar när det misstänks att ett 
barn eller ungdom är utsatt för eller bevittnat ett vålds- eller sexualbrott.

Nämnden får även information om hur utredningsarbetet går till och statistik på 
anmälningar och utredningar. 

Yttrande

Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S), Anders Gölevik (C), Thomas Selig (V) 
och Marianne Körling Ström (L) samt Socialsekreterare Jessika Karlsson, 
socialadministratör Emelie Holmström, förvaltningschef Lena Ludvigsson och 
avdelningschef Johanna Säfström. 
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§ 61 SOCN/2022:66

Socialnämndens underlag för övergripande plan med 
budget 2023 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 
2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet

Mica Vemic (SD) och Marianne Körling Ström (L) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I april 2022 beslutade kommunstyrelsen om Planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-
2025. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med 
underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 
2023.

Övergripande plan med budget ska enligt styrsystemet i Katrineholms kommun 
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställas av kommunfullmäktige i 
november.

Socialförvaltningen har med utgångspunkt från planeringsdirektivet upprättat ett förslag 
till socialnämndens underlag till kommunfullmäktiges övergripande plan med budget 
2023. Dokumentet innehåller bland annat volymmått, förutsättningar, prioriteringar, 
driftbudget och investeringsbudget. I ärendet noteras särskilt nya lagar som kommer att 
påverka verksamheten framöver och osäkerheter kring hur inflationen och 
arbetsmarknaden kommer att påverka utbetalningen av försörjningsstöd.

Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska 
respektive nämnd fastställa nämndens plan med budget. Eftersom nya nämnder 
tillträder den 1 januari 2023 kommer nämndernas planer inte fastställas innan 
planeringsåret påbörjas. Nämndens plan med budget ska fastställas senast i februari 
2023.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-08-22

 Underlag för övergripande plan med budget 2023

 Förslag till investeringsplan 2023-2027

 Förslag till fastighetsinvesteringar 2023-2027

 Skrivelse från Vision 220829
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Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Mica Vemic (SD), 
Marianne Körling Ström (L), Thomas Selig (V), Anders Gölevik (C), Stefan Blomkvist (S) och 
Dag Dunås (KD) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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§ 62

Månadsrapport 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson presenterar månadsrapport för juli 2022. Av 
rapporten framkommer att socialnämndens budgetavvikelse till och med juli var -8 961 
tkr och den prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2022 är -10 960 tkr. Nämnden 
får även information om väsentliga händelser och årets investeringar.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S) och Anders Gölevik (C) samt 
förvaltningschef Lena Ludvigsson.
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§ 63 SOCN/2022:29

Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i 
Katrineholms kommun 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och översänder det som 
sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har skickat det reviderade anvisningsdokumentet 
Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun på remiss. Förslaget har sänts på remiss 
till samtliga nämnder. Nämndernas yttranden ska vara hos 
kommunledningsförvaltningen senast den 31 augusti 2022.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-07-05

 Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun

 Personalutskottets beslut – Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen
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§ 64 SOCN/2022:30

Yttrande över remissen Övergripande 
kompetensförsörjningsplan 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och överlämnar det som 
sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag 
till Övergripande kompetensförsörjningsplan. Planen tar sin utgångspunkt i 
Katrineholms kommuns personalpolitiska program och de utmaningar organisationen 
står inför, bland annat i form av ett förestående generationsskifte. 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att tydliggöra hur stort gapet är från 
befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens behov, på kort och på lång sikt.

En god kompetensförsörjning är beroende av flera delar och omfattar hur man som 
arbetsgivare attraherar och rekryterar, hur man skapar förutsättningar för utveckling 
och hur man arbetar för att behålla medarbetare samt att vid avslut säkerställa att det 
sker på ett professionellt sätt.

Katrineholms kommun arbetar utifrån en modell kallad ARUBA: Attrahera, Rekrytera, 
Utveckla, Behålla, Avsluta. Tillsammans med ledarskapet är detta de starkaste verktygen 
man har för att skapa lönsamma och effektiva arbetsplatser där människor vill arbeta.

Kompetensförsörjningsplanen sammanfattar, efter en kort omvärldsbevakning, nuläget, 
framtida behov och avslutas med en handlingsplan för kort- och långsiktig 
kompetensförsörjning, utifrån områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avsluta.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-07-05

 Förslag Övergripande kompetensförsörjningsplan

 Personalutskottets beslut – Övergripande kompetensförsörjningsplan

 Reservation angående Personalutskottets beslut om Kompetensförsörjningsplan

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S).

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen
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§ 65 SOCN/2022:68

Tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer - påverkan på 
försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tilläggsbidraget inte räknas vid försörjningsstöd i beaktan till 
artikel 2 barnkonventionen om alla barns lika värde, ingen får diskrimineras och artikel 
27 om skälig levnadsstandard, och att barnfamiljer med försörjningsstöd inte ska 
missgynnas i förhållande till andra barnfamiljer i landet.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till 
bostadsbidrag. Bidraget betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av 
storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp 
till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.

Det tillfälliga bostadsbidraget har börjat betalas ut från juli 2022 till och med december 
2022. Pengarna betalas ut automatiskt till barnfamiljer som har bostadsbidrag.

Syftet med att regeringen har beslutat om ett tillfälligt tilläggsbidraget är på grund av 
den ekonomiska situation som har uppstått med anledning av händelserna i Sveriges 
närområde har bidragit till att många hushåll fått, eller riskerar att få, kraftigt höjda 
utgifter. Särskilt har priserna ökat för el, drivmedel och livsmedel. Höjda priser med och 
en långdragen pandemi har drabbat stora grupper i samhället, däribland barnhushåll. 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska barnet ses som en 
individ med egna rättigheter. Barnkonventionen har fyra grundprinciper: skydd mot 
diskriminering (artikel 2), barnets bästa (artikel 3), rätten till liv, överlevnad och utveckling 
(artikel 6), åsiktsfrihet, delaktighet och rätten att bli hörd (artikel 12). Principerna ska vara 
vägledande vid tolkningen och tillämpningen av övriga bestämmelser i konventionen, 
men har också en självständig betydelse. Förslaget om tilläggsbidrag innebär att vissa 
föräldrar får en förbättrad ekonomisk situation, vilket också bör innebära en förbättring 
för berörda barn, bl.a. i förhållande till vad som bedöms vara till barnets bästa och 
barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Förslaget om ett tilläggsbidrag för barnhushåll som tar emot bostadsbidrag innebär 
positiva eller inga konsekvenser för olika typer av hushåll med bostadsbidrag. 
Undantagna är de hushåll med ekonomiskt bistånd där den ekonomiska situationen 
kommer att bli oförändrad eftersom det ekonomiska biståndet minskas i samma 
utsträckning som tilläggsbidraget ökar bostadsbidraget.

I Katrineholms kommun har vi i augusti 2022 totalt 566 hushåll som erhåller 
försörjningsstöd och aktuella barn under 18 år 512 som ingår i försörjningsstöd.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-08-29
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Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) och Marianne 
Körling Ström (L).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 66

Ledamotsinitiativ 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bordlägga ledamotsinitiativet till nästa sammanträde.

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”. 

Ärendets handlingar
 Ledamotsinitiativ daterat 2022-08-30

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

Yrkanden

Ordförande Johanna Karlsson (S) yrkar att initiativet bordläggs till nästa sammanträde. 

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde 
eller behandlas idag. Ordförande finner att nämnden beslutat att bordlägga ärendet.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 67 SOCN/2022:26

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra kvartalet 2022.

2. Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL som 
är äldre än tre månader.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden lämna en statistikrapport 
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.

I rapporteringen ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt denna 
paragraf ska ske en gång per kvartal.

För andra kvartalet 2022 finns ett gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Då all statistik i kommunen ska vara könsuppdelad framgår även detta i rapporten.

Ej verkställda gynnande beslut kvartal 2

Biståndstyp Antal Beslutsdatum Kommentar

Kontaktfamilj 1 (pojke) 2021-10-21 Anmält till IVO 2022-04-26

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-08-22

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar Johanna Karlsson (S) samt avdelningschef 
Johanna Säfström.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige, revisorerna, akten
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§ 68

Verksamhetsinformation 

Personalförändringar
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar om att hon har valt att säga upp sig och 
kommer att sluta i oktober. 

Ny ekonom börjar 15 september

Ny systemförvaltare börjar 1 september

FUT-handläggaren slutade i somras. Nämnden får information om resultatet av FUT-
handläggarens arbete. Bedömningen är att det idag inte finns ett behov av en 
heltidstjänst utan det kommer att bli en kombinerad tjänst.

Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om:

 Sommaren - Färre sökande på ekonomiskt bistånd

 Personalsituationen

 Inflödet av ärenden

 Samarbetet med Viadidakt

Avdelningschef Johanna Säfström informerar om:

 Omplaceringar 

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

 Renodlade fältarbetare

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S), Thomas Selig (V), Marianne Körling 
Ström (L), Anne Hagberg (S) och Alf Andersson (S) samt förvaltningschef Lena 
Ludvigsson, avdelningschef Linda Qvarnström och avdelningschef Johanna Säfström.
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§ 69

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under juli månad 
2022 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN Del/2022 
§§ 8-9.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av delegationsbeslut

 Statistik försörjningsstöd juli 2022

 Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd juli 2022
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§ 70

Meddelanden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2022-06-08-2022-08-22.

Kommunstyrelsen

 Uppföljning av kommunplan 2019-2022 (SOCN2022:310)

Länsstyrelsen

 Information om ersättning angående statlig ersättning för ensamkommande barn 
som bor hos anhöriga i ABO (SOCN2022:256)

 Beslut om bidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle för arbetet mot mäns 
våld mot kvinnor 2022 (SOCN2022:348)

Socialförvaltningen Eskilstuna

 Angående Länsjouren Södermanland - Uppsägning (SOCN2022:353)
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