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Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm kl. 15:00 – 17:00 

Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, 

Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Johanna Karlsson (S), Stefan 

Blomqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Hans Linke (C), Marianne Körling Ström (L), Mica Vemic (SD) 

Beslutande ersättare Mari-Ann Lundin (S) för Anneli Swärd (M) 

Ersättare Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Kerstin Therus (S), 

Soubhi Alsaied (V), Elsie Egestål (SD) 

Övriga  

deltagande
Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 

Linda Qvarnström, ekonom Marita Asplund Håkansson, alkoholhandläggare Linda Fager (§§ 105, 

107) 

Utses att justera Hans Linke (C) 

Justeringens  

plats och tid
Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-02-24 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 107

TEMA-Alkoholtillsyn och ANDT 
TEMA-alkoholtillsyn och ANDT presenteras av alkoholhandläggare Linda Fager. 

Nämnden får information om varför kommunen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn 

av alkohol, några viktiga punkter ur alkohollagen som är en speciallagstiftning och 8 kap. 

1 § som handlar om serveringstillstånd. Kommunen har ansvar för tillståndsgivning och 

tillsyn där erinran eller varning samt återkallande av serveringstillstånd är åtgärder som 

används. Vidare informerar Linda Fager från ett lokalt perspektiv om hur det ser det ut i 

Katrineholms kommun gällande tillsyn och vad har hänt hittills under året. 

Södermanlands län har gemensamt beslutat om en gemensam strategi för arbetet med 

ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak). Kopplat till alkoholhandläggning arbetar Linda 

Fager med det arbetsområde som på olika sätt innebär att tillgången till alkohol, 

narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. I den regionala ANDT-strategin utgör 

tillsynen en mycket viktig del. TEMA-punkten avslutas med visning av en 

informationsfilm om ANDTS-ambassadörerna i Södermanland. 

Yttrande 

Under TEMA-punkten yttrar sig Stefan Blomqvist (S), Thomas Selig (V), Marie-Louise 

Karlsson (S), Marianne Körling Ström (L) samt alkoholhandläggare Linda Fager. 
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§ 108

Ledamotsinitiativ om jämställt försörjningsstöd 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att

utbetalningen av försörjningsstöd ska delas lika mellan vuxna i ett hushåll.

2. Uppdraget återrapporteras till nämnden.

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ledamot Marianne Körling Ström (L) har lämnat ett skriftligt 

ledamotsinitiativ. Ledamotsinitiativet redovisas som bilaga A. 

Förslag till beslut 

Liberalerna föreslår att utbetalningen av försörjningsstöd ska delas lika mellan vuxna i 

ett hushåll. 

Ärendets handlingar 

 Ledamotsinitiativ inkommit 14 september 2019

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Marianne 

Körling Ström (L), Thomas Selig (V), Johanna Karlsson (S) och Mica Vemic (SD). 

Förslag och yrkanden 

Marie-Louise Karlsson (S) föreslår på majoriteten vägnar att förvaltningen får i uppdrag 

att utreda möjligheten att utbetalning av försörjningsstöd ska delas lika mellan vuxna i 

ett hushåll och att uppdraget ska återrapporteras till nämnden. Marianne Körling Ström 

(L) återtar sitt förslag till beslut som lämnats i inlämnat ledamotsinitiativ. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till 

propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon 

sedan proposition på majoritetens förslag till beslut. Hon finner att nämnden beslutar i 

enlighet med majoritetens förslag. 

Beslutet skickas till: 

Marianne Körling Ström 

Socialförvaltningen 

Akten 
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§ 109 SOCN/2019:76  759 

Förslag om tillägg i KFS 4.27 Avgifter inom 
socialnämndens verksamhet 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera 

styrdokumentet KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet i enlighet med 

socialförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2020. 

Förslag till ändringar i KFS 4.27 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 

socialnämndens handling nr 11/2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens 

verksamhet. Förvaltningen föreslår tillägg av en avgift för provisorisk dödsboförvaltning 

samt ordnande av gravsättning med 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme från och 

med den 1 januari 2020. 

När någon avlidit ska dödsbodelägarna enlig ärvdabalken gemensamt förvalta den 

avlidnes egendom under boets utredning. Socialnämnden har ansvaret för boets 

provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare. 

Utgångspunkten är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig 

som möjligt. 

Socialnämnden har också en skyldighet enligt begravningslagen att orda med 

gravsättning i de fall de saknas någon som kan ordna med det. Enligt gällande 

lagstiftning har socialnämnden rätt att ta ut ersättning av boet för sina kostnader för 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får inte ta ut högre 

avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-09-05

 Förslag-KFS 4. 27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet

Socialnämndens överläggning 

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

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 110 SOCN/2019:77  759 

Yttrande över inriktningsdokumentet En god hälsa för 
alla barn och ungdomar i Katrineholms Kommun - 
utmaningar 2020-2022 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till En god hälsa för alla barn och 

ungdomar i Katrineholms kommun för 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoutskottet har tagit fram utmaningar för området barn och ungas hälsa. 

De valda fokusområdena är: 

 Minskad barnfattigdom

 Förbättrad psykisk hälsa

 Förbättrad fysisk hälsa

 Goda förutsättningar för att nå behörighet till gymnasieskola och vidare studier

 Upplevd trygghet (i hemmet, i skolan och på fritiden)

 Möjlighet till arbete

 Jämställhet

 Integration

 Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras

bruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDT)

Socialförvaltningens bedömning är att utmaningarna i styrdokumentet berör 

socialnämndens ansvarområde. Socialnämnden deltar aktivt i flera av aktiviteterna för 

att uppnå målet med en god hälsa för barn och ungdomar. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-09-17

 Anvisning till remiss över inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och

ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2020 – 2022

 Förslag- En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun -

utmaningar 2020 – 2022

 En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017

– 2019

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig 

(V) samt avdelningschef Linda Qvarnström och förvaltningschef Lena Ludvigsson. 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen, akten 



PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-09-18 6 (10) 

Ordförandens sign Justerandes sign 

§ 111 SOCN/2018:42  042 

Socialnämndens delårsrapport 2019 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens upprättade delårsrapport för 

perioden januari till augusti 2019 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Delårsrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen socialnämndens 

handling nr 12/2019. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Hans Linke (C), Marianne Körling Ström (L) 

och Mica Vemic (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har under året haft stora utmaningar. De tre stora utmaningarna är 

höga kostnader för försörjningsstöd, höga kostnader för externa placeringar samt 

kostnader för inhyrda socionomkonsulter. Socialnämnden har upprättat en åtgärdsplan 

för att utveckla verksamheten och sänka kostnaderna, vilket gett resultat vid delåret. 

Resultatet visar på minskade kostnader för konsulter och externa placeringar. 

Socialnämnden har genomfört en översyn av samtliga externa placeringar för att se vilka 

behov som behöver utvecklas på hemmaplan. Öppenvården har påbörjat flera nya 

insatser för att kunna tillgodose klienters behov av vård och stöd. 

Under våren påbörjade enheten ekonomiskt bistånd ett nytt arbetssätt tillsammans med 

Viadidakt i syfte att få en snabbare handläggning och planering. 

I socialnämndens åtgärdsplan är målet att avsluta alla konsulter under 2019. 

Socialförvaltningens bedömning är att utfasningen av socionomkonsulter måste ske 

succesivt och gå hand i hand med en god arbetsmiljö och att skapa förutsättningar för 

en fortsatt hållbar personalförsörjning. Vi har arbetat enligt plan och har successivt 

avslutat konsulter. I juli månad hade avdelningen totalt tre konsulter på heltid. 

Socialnämnden planerar även att se över verksamhetens arbetsprocesser för att 

förenkla och bli mer tillgängliga för brukare och klienter. Socialnämnden har ett uppdrag 

att arbeta med verksamhetsutveckling med teknikens möjligheter som stöd. Arbetet är 

påbörjat inom olika delar av nämndens verksamhet. 

Socialnämnden kommer att ha fortsatt stora utmaningar för att minska underskottet. 

Åtgärdsplanen och de olika projekten i den kommer fortgå, följas upp och utvärderas för 

att säkerställa att det ger resultat, men den kommer behöva utökas med fler aktiviteter. 

Nästa steg är att se över bemanningen i förhållande till arbetsbelastningen i de olika 

enheterna. 
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Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad2019-09-11

 Socialnämndens delårsrapport 2019

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig 

(V), Mica Vemic (SD), Johanna Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Birgitta Carlheim-

Gyllensköld (M), Hans Linke (C) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson, ekonom Marita 

Asplund Håkansson och avdelningschef Linda Qvarnström. 

Förslag och yrkanden 

Thomas Selig (V) yrkar på avslag av delårsrapporten i de delar som rör prognosen. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till 

propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon 

sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut och Thomas Seligs (V) yrkande. 

Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 112

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson har arbetat på förvaltningen i tre veckor och håller på 

att sätta sig in i verksamheten. För att ta fram åtgärder har hon med chefer och ekonom 

arbetat fram en plan med åtgärder, även om det kommer att ta tid att ställa om 

verksamheten. Vidare berättar Lena Ludvigsson om sin bakgrund i socialtjänsten och lite 

om sig själv. 

Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om nuläget när det gäller ungdomar. Det 

är rörigt på ett flertal platser som badhuset, sportcentrum och McDonalds. Tillsammans 

med kommunens säkerhetssamordnare, polis och rektorer har socialförvaltningen 

arbetat med en säkerhetsanalys där en av åtgärderna är fler poliser och fältare på 

högstadieskolan. En annan åtgärd är att personalen i badhuset får utbildning för att 

kunna bemöta ungdomar på rätt sätt. 

Yttrande 

Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Stefan 

Blomqvist (S), Marianne Körling Ström (L) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson och 

avdelningschef Linda Qvarnström. 
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§ 113

Anmälan av delegationsbeslut  
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under augusti månad 

2019 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt alkoholärenden 

juni till augusti 2019. 
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§ 114

Meddelanden  
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 

2019-08-14 – 2019-09-10. 

Socialförvaltningen 

 Samverkansprotokoll 2019-08-15 (Hnr 19:460)

Migrationsverket 

 Information om reviderad årsplanering dnr 7.1-2019-31503 (Hnr 19:467)

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson (S) 

samt avdelningschef Linda Qvarnström och förvaltningschef Lena Ludvigsson. 
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