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§ 58    SOCN/2020:59  759 
 

Ledamotsinitiativ om att upprätta en handlingsplan för 
stöd till prostituerade  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå  Marianne Körling Ströms (L) initiativ om att upprätta 
en handlingsplan för stöd till prostituerade. 
 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Marianne Körling Ström (L) och Thomas Selig (V). Marianne 
Körling Ström (L) lämnar en skriftlig reservation vilken redovisas som bilaga A till 
protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marianne Körling Ström (L) anmälde till socialnämndens sammanträde 2020-02-25 ett 
ledamotsinitiativ om att upprätta en handlingsplan för stöd till prostituerade eller 
individer i riskzonen. Socialnämnden beslutade att ledamotsinitiativ skulle tas upp på ett 
av socialnämndens kommande sammanträden. 
 
Socialnämnden har i sitt uppdrag utifrån socialtjänstlagen att se till att utsatta grupper 
får stöd och hjälp. Därutöver finns ett särskilt uppdrag att se till att den som utsätts för 
brott får det stöd och skydd den är i behov av. Även brottsoffrets anhöriga har rätt till 
insatser utifrån socialtjänstlagen. 
 
Regeringen har 2016 tagit fram en nationell strategi Makt, mål och myndighet för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och 2018 kompletterades denne med en 
handlingsplan mot prostitution och människohandel. Av dessa framgår samtliga 
myndigheters ansvar för dessa grupper. Jämställdhetsmyndigheten har fått ett särskilt 
uppdrag från regeringen att ta fram metodstöd samt utöka det förebyggande arbetet 
mot denna problematik. 
 
Socialnämnden har en plan mot mäns våld mot kvinnor och denna plan följer 
regeringens nationella strategi. Målgruppen som ledamotsinitiativet berör omfattas 
redan av de uppdrag som framgår av socialtjänstlagen samt den handlingsplan som 
finns beträffande våld i nära relation. 
 
Ärendets handlingar 
• Ledamotsinitiativ från Marianne Körling Ström (L), daterat 2020-02-21 
• Ordförandes förslag till beslut, daterat 2020-08-13 

 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) Marianne 
Körling Ström (L) och Thomas Selig (V). 
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Förslag och yrkande 

Marianne Körling Ström (L) yrkar på bifall till ledamotsinitiativet.  
 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till  
propositionsordning som godkänns av socialnämnden. I enlighet med detta ställer 
ordföranden proposition på Marianne Körling Ströms (L) bifallssyrkande och 
ordförandens förslag om avslag. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut. 
____________________  
 
Beslutet skickas till: 
Marianne Körling Ströms (L) 
Akten 
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§ 59    SOCN/2020:32  759 
 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL - andra kvartalet 2020  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra kvartalet 2020. 
 
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 § SoL ska socialnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
fullmäktige. 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 skall ske en gång per kvartal. 
 
För andra kvartalet 2020 finns ett (1) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-08-18 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 60    SOCN/2019:42  759 
 

Månadsrapport juli 2020  
Ekonom Marita Asplund Håkansson presenterar månadsrapport för juli 2020. Av 
rapporten framkommer att socialnämndens budgetavvikelse fram till juli månad var -16 
186 tkr och det prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2020 är -29 000 tkr. 
Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Yttrande 
Under punkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Marianne Körling Ström (L), Johanna 
Karlsson (S), Thomas Selig (V), Anders Gölevik (C), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) samt 
ekonom Marita Asplund Håkansson och förvaltningschef Lena Ludvigsson. 
___________________ 
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§ 61    SOCN/2020:60  042 
 

Socialnämndens övergripande plan med budget 2021  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens upprättade underlag för 

övergripande plan med budget 2021. 
2. Socialnämnden antar socialförvaltningens underlag för övergripande plan med 

budget 2021 till sitt eget och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2021 redovisas som bilaga 
till protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr 5/2020. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V) och Anders Gölevik (C), som lämnar en 
skriftlig reservation vilken redovisas som bilaga B till protokollet. 

Deltar inte i beslutet 

Marianne Körling Ström (L) och Mica Vemic (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
I Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023 har socialnämnden tilldelats en 
budgetram på 191 717 tkr. För 2022 och 2023 har socialnämnden tilldelats 181 717 tkr 
vardera. 

Socialförvaltningen har inför 2021 skrivit fram underlag för övergripande plan med 
budget som visar vilka utmaningar förvaltningen kommer att ställas inför under det 
kommande året. 

Förvaltningen ser följande stora utmaningar inför nästkommande budgetperiod: 
• 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 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad2020-08-19 
• Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2021 

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Marianne 
Körling Ström (L), Anders Gölevik (C) och Mica Vemic (SD) 

Förslag och yrkande 

Anders Gölevik (C) yrkar avslag till förmån för Centerpartiets kommande budgetförslag. 
Thomas Selig (V) yrkar att det första stycket under rubriken Förslag till investerings- och 
exploateringsplan (sidan 15) tas bort samt att raden gällande automatisering ( RPA) i 
bilaga (sidan 16) under rubriken Planerade nya upphandlingar stryks. Ordföranden yrkar 
på avslag till Thomas Seligs (V) ändringsyrkande. Thomas Selig (V) yrkar även avslag till 
förmån för Vänsterpartiets kommande budgetförslag.  
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Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till 
propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon först 
proposition på Thomas Seligs (V) ändringsyrkande där nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens avslagsyrkande. Därefter ställer hon proposition på Anders Gölevik (C) och 
Thomas Seligs (V) avslagsyrkanden och förvaltningens förslag till beslut. Hon finner att 
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 62       
 

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 
2020 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN Del/2020 
§§ 5 och 6.  
____________________  
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§ 63       
 

Meddelanden  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 
2020-06-10 – 2020-08-18. 
 
Kommunstyrelsen 
• KS §80 Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms kommun (SOCN2020:275)  
• Bilaga C reservation till KS § 80 - Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholm 

(SOCN2020:276)  
• Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms kommun (SOCN2020:277) 
• KF §52 Revidering av det Personalpolitiska Programmet (SOCN2020:289)   
• Katrineholms kommuns personalpolitiska program (SOCN2020:290) 
• Uppdaterad överenskommelse mellan partierna om att begränsa 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna med anledning av 
Coronapandemin (SOCN2020:323) 

 
Migrationsverket 
• Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020 (SOCN2020:296) 
• Information från Migrationsverket om planer för att återuppta överföringen av 

kvotflyktingar till Sverige. (SOCN2020:315) 
 
Vårdförbundet Sörmland 
• Missiv Tertialrapport 2020 tertial 1 – Vårdförbundet (SOCN2020:291) 
• Tertialrapport 2020 tertial 1 (SOCN2020:292) 
____________________  
 
 

 



Socialnämnden 2020-08-25 § 58 SOCN/2020:59  759 Bilaga A



Socialnämnden 2020-08-25 § 61 SOCN/2020:60  042 Bilaga B
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