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Sammanträdesdatum Blad 

SOCIALNÄMNDEN 2019-01-23  1 

Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 15.00 – 17:30 

Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (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), Anders Karlsson (M), Hans Linke (C), Marianne 

Körling Ström (L), Mica Vemic (SD) 

Beslutande
ersättare

Ersättare Mari-Ann Lundin (S), Alf Andersson (S), Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Kerstin 

Therus (S), Veronica Wiström (KD), Soubhi Alsaied (V), Elsie Egestål (SD) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef 

Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, enhetschef Ann Godlund (§ 12-14), 

projektledare Tobias Sander (§ 7, 11), förvaltningsjurist Thomas Brandels (§ 12-14), 

alkoholhandläggare Linda Fager (§ 18-19).  
 

Utses att justera Hans Linke (C) 

Justeringens  
plats och tid 

Socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm, 2019-01-29 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer §11 - §23

Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 

Marie-Louise Karlsson (S) 

Justerande ………………………………… 

Hans Linke (C) 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden Paragrafer §11 - §23 

Sammanträdes  
datum

2019-01-23 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2019-01-30 Datum för anslags  
nedtagande 

2019-02-26 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen Katrineholm 

Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 11

TEMA-Integrationsprojekt-ensamkommande 

Projektledare Tobias Sander informerar om socialförvaltningens 

integrationssamordningsprojekt för ensamkommande barn och ungdomar i åldern 15-

21 år. Projektledare Tobias Sander ger nämnden bakgrundsinformation om målgrupp, 

sökta medel, tidsperiod, projektbeskrivning med syfte, mål och metod samt 

information om uppföljning, utvärdering och implementering. I juni ska en delrapport 

presenteras och slutrapporten ska vara klar i december. 

Yttrande 

Under TEMA-punkten yttrar sig Marianne Körling Ström (L), Thomas Selig (V), 

Christer Sundqvist (M), Stefan Blomqvist (S) samt projektledare Tobias Sander. 

Socialnämnden tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 12

Kort presentation av förvaltningens organisation och 
dess verksamheter 

Förvaltningschef Ola Nordqvist ger nämnden en överblick av socialförvaltningen och 

visar genom en organisationsbild hur förvaltningen är uppbyggd samt kopplingen 

från socialnämnden till förvaltningen. 

Enhetschef Ann Godlund presenterar staben, vilken utgör förvaltningens olika 

stödfunktioner. Avdelningschef Pia Carlsson presenterar myndighetsavdelningen som 

bestå av tre enheter, ekonomiskt bistånd, barn unga och vuxna samt barn unga och 

familj. Vidare presenterar avdelningschef Linda Qvarnström öppenvården med de tre 

avdelningarna, sociala boenden, öppna insatser samt HVB kollektivet och Klivet. 

Yttrande 

Under presentationspunkten yttrar sig Kerstin Therus (S), Marie-Louise Karlsson (S), 

Anders Karlsson (M), Mica Vemic (SD), Hans Linke (C) samt förvaltningschef Ola 

Nordqvist, enhetschef Ann Godlund, avdelningschef Pia Carlsson och avdelningschef 

Linda Qvarnström. 

Socialnämnden tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 13

Kort information om gällande lagstiftningar och 
reglementen för socialförvaltningen 

Enhetschef Ann Godlund ger nämnden en presentation av styrande dokument, 

socialnämndens reglemente samt det allmänna reglementet och kort vad de innehåller 

och var de finns. 

Förvaltningschef Ola Nordqvist informerar om vilka lagar som styr förvaltningens 

arbete och övergripande lagstiftning. Därefter berättar avdelningschef Pia Carlsson 

om grunderna i socialtjänstlagen (Sol), lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om 

vård av missbrukare (LVM). 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Kerstin Therus (S), Anders Karlsson (M) samt 

enhetschef Ann Godlund, förvaltningschef Ola Nordqvist och avdelningschef Pia 

Carlsson. 

Socialnämnden tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 14

Information om sekretessbestämmelser, sekretessbevis 
samt återlämnande avsekretesshandlingar 

Förvaltningsjurist Thomas Brandels informerar nämnden om sekretess och 

tystnadsplikt, när tystnadsplikten gäller samt vad den innebär. Vad som avses med 

personliga förhållandens samt vad sekretess innebär och vad som händer om 

sekretessen bryts. Presentationen innehåller också information om vad handlingar är, 

samt olika typer av jäv. 

Nämndsekreterar Madelene Sönnerfors ger praktisk information om återlämnande av 

sekretesshandlingar. 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Hans Linke (C), Christer Sundqvist (M), Marie-

Louise Karlsson (S) samt förvaltningsjurist Thomas Brandels, förvaltningschef Ola 

Nordqvist, enhetschef Ann Godlund, nämndsekreterare Madelene Sönnerfors. 

Socialnämnden tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 15

Ändring sammanträdesdagar 2019 socialnämndens 
utskott (SOCN/2018:90) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att flytta socialnämndens utskotts sammanträden den 7 

februari till den 8 februari och den 29 maj till den 28 maj. 

Sammanfattning av ärendet 

På sammanträdet 2018-10-24 § 160 beslutade socialnämnden om sammanträdesdagar 

för 2019. Det har därefter visat sig att socialnämndens utskotts sammanträden den 7 

februari och den 29 maj behöver flyttas till den 8 februari respektive den 28 maj. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 16

Val av delegater i fondärenden (SOCN/2019:1) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att välja Christer Sundqvist (M) och Thomas Selig (V) till 

delegater med rätt att fatta beslut rörande ansökningar om medel ur de fonder för 

vilka socialnämnden utgör styrelse till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att utse delegater med rätt att fatta beslut rörande ansökningar om 

medel ur de fonder för vilka socialnämnden utgör styrelse. Följande fonder tillhör 

socialnämnden: 

 Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården

 Sjukhjälpsfonden

 von Post-Manderströmska fonden

 ulita sockens fattigvårdsfond

Socialnämndens överläggning 

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

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Berörda 

Akten 
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§ 17

Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag 
(SOCN/2019:1) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att välja Gunnar Ljungqvist (S) och Hans Linke (C) att ingå i 

beredningsgruppen för föreningsbidrag till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens föreningsbidrag riktas till föreningar/organisationer med värderingar 

och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild 

uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för 

utsatta grupper inom kommunen. 

Enligt Riktlinjer antagna av socialnämnden 2017-01-25 § 4- Bidrag till föreningar 

inom socialnämndens område ska en arbetsgrupp som består av representanter från 

kultur- och turismnämnden, service- och tekniknämnden och eventuell tjänsteman, 

samt även en representant från vård- och omsorgsnämnden eller socialnämnden då 

det gäller förening med verksamhet inom respektive område, fungera som stöd och 

rådgivning till föreningskonsulentens bedömning av om en förening ska anses 

berättigad att söka bidrag. 

Socialnämndens överläggning 

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

Förslag och yrkanden 

Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) redovisar förslag om representant för 

oppositionen, Hans Linke (C). 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Berörda 

Akten 
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§ 18

Val till klagomålsdelegationen (SOCN/2019:1) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att till ledamöter i socialnämndens klagomålsdelegation till 

och med 31 december 2022 välja Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer 

Sundqvist (M) 1:e vice ordförande samt Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade i juni 2001 att införa ett system för klagomålshantering 

samt att tillsätta en klagomålsdelegation. 

Klagomålsdelegationen har till uppgift att bedöma och lösa de frågor som inkommit 

som synpunkter och klagomål till förvaltningen och utretts, men där den klagande 

inte är nöjd med förvaltningens förslag till beslut. 

Socialnämndens överläggning 

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

Blomqvist (S). 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Berörda 

Akten 
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§ 19

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2019 
(SOCN/2018:93) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för år 2019 gällande serveringstillstånd 

i Katrineholms kommun. 

Den antagna tillsynsplanen 2019 gällande serveringstillstånd redovisas som bilaga till 

protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr 1/2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska enligt 9 kap 2 § alkohollagen utöva tillsyn över efterlevnaden av 

bestämmelserna om servering i alkohollagen. 

Katrineholms alkoholhandläggare utövar under 2019 tillsyn även i Vingåker och 

Flens kommuner. En gemensam tillsynsplan har därför tagits fram. Denna har 

skickats på remiss till Vingåker och Flens socialnämnder. Inga synpunkter har 

lämnats. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2019-01-14

 Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun år 2019

Socialnämndens överläggning 

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

Selig (V) samt alkoholhandläggare Linda Fager. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Handläggare 

Vingåkers kommun 

Flens kommun 

Länsstyrelsen Södermanland 

Akten 
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§ 20

Anvisnig till remiss om ny grafisk profil (SOCN/2019:2) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till ny grafisk profil. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Mica Vemics (SD) ändringsyrkande reserverar sig 

Mica Vemic (SD) och Elsie Egestål (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog 2009 det nu gällande grafiska profilprogrammet för 

Katrineholms kommun. 2016 genomfördes en mindre revidering av profilen, där 

framförallt komplementfärgerna ändrades för att tydligare signalera visionen Läge för 

liv och lust. Verksamhetsspecifika logotyper, som redan användes i verksamheterna 

lyftes också in i den grafiska manualen, liksom läge för liv och lust-knappen. Vågen 

moderniserades också.  

Socialförvaltningens bedömning är att det är viktigt att ha en tydlig och tillgänglig 

kommunikation. Den nya grafiska profilen bidrar till att marknadsföra kommunen 

som en organisation, istället för enskilda förvaltningar och verksamheter. 

Den nya logotypen, det nya teckensnittet, färgpaletten och bildspråket skapar en mer 

renodlad grafisk profil. De bidrar gemensamt till en högre tillgänglighet som 

underlättar vid framtagandet av informationsmaterial, trycksaker och publicering på 

webben. Utgångspunkten i den nya grafiska profilen är att den har ett modernt och 

uttrycksfullt typsnitt som ersätter det gamla föråldrade. En viktig del i detta är att det 

blir mobilt och digitalt anpassat och blir mer synbart vid ex. affischering.  

Vi ser flera vinster med den nya grafiska profilen. Den knyter samman alla 

kommunens verksamheter och vi blir en tydligare avsändare mot våra målgrupper. 

Detta kommer i sin tur att leda till ett starkare varumärke, både ur medborgar- men 

också arbetsgivarperspektiv. Det blir lättare för våra olika målgrupper att se att det är 

kommunen som är avsändaren, vilket skapar förtroende och större sannolikhet att vårt 

budskap når fram. En enhetlig profil är därför en viktig del i ett varumärke och för att 

nå vår vision om 40 000 medborgare samt ökad kompetens och rekrytering till våra 

arbetsplatser. Två viktiga mål inför framtiden och kommunens utveckling.  

Det finns även ekonomiska vinster med att ha en stiliserad logotype som inte kräver 

flerfärgstryck och som kan användas mot alla underlag. 

Det som varit mindre bra är att vi saknar en längre process i arbetet så att vi kunnat 

skapa delaktighet och förankra informationen tidigare till verksamheterna under 

hösten. Handläggningstiden för remissen har varit alltför kort, då det måste vidare till 

nämnderna först innan det ska vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
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Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-01-07

 Anvisning till remiss om ny grafisk profil 2018-12-18

 Förstudie grafisk profil: Möjlig förädling av visuell identitet

 Ny visuell identitet Katrineholm

Socialnämndens överläggning 

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

Vemic (SD), Gunnar Ljungqvist (S), Christer Sundqvist (M) och Elsie Egestål (SD). 

Förslag och yrkanden 

Mica Vemic (SD) yrkar att nämnden inte ska ställa sig bakom socialförvaltningens 

förslag till beslut och att ett annat förslag till ny grafisk profil ska tas fram. 

Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) yrkar med instämmande av Gunnar 

Ljungqvist (S) och Christer Sundqvist (M) på bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordning vilken 

godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer ordförande proposition på 

förvaltningens förslag till beslut och Mica Vemics (SD) ändringsyrkande. Hon finner 

att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.  

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Akten 
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§ 21

Verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Ola Nordqvist redovisar en sammanställning av förvaltningens 

internbudget och förklarar de olika posterna. Vidare informerar Ola Nordqvist om den 

ekonomiska åtgärsplanen för 2019 samt diskutetrar kring de olika åtgärderna. 

Yttrande 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Thomas Selig (V), 

Marie-Louise Karlsson (S), Hans Linke (C), Anders Karlsson (M), Kerstin Therus 

(S), Stefan Blomqvist (S), Marianne Körling Ström (L) samt förvaltningschef Ola 

Nordqvist, avdelningschef Pia Carlsson, avdelningschef Linda Qvarnström. 

Socialnämnden tackar för informationen. 

_________________ 
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§ 22

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under december månad 

för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård 2018 samt 

alkoholärenden juni till december 2018. 

___________________ 
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§ 23

Meddelanden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 

2018-12-05 – 2019-01-15. 

Kommunfullmäktige 

 Masterplan Norra stadsdelen KS 2018-12-19 § 222

 KS §222  2018-12-19 Återrapportering - Masterplan Norra stadsdelen

Migrationsverket 

 Fastställd årsplanering av nyanlända för bosättning under 2019

Socialförvaltningen 

 Samverkansprotokoll 2018-12-06

Statens institutions stylelsen SiS 

 Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med den 1 januari 2019

Vårdförbundet Sörmland 

 Verksamhetsplan med budget år 2019-2021

Socialnämndens överläggning 

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

Karlsson (S) samt förvaltningschef Ola Nordqvist. 

___________________ 
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