
Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 16:50 

Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha 
Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Matti Turunen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Birgitta 
Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling Ström (L), Hans Linke (C) 

Beslutande
ersättare

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Ingvar Kylestorp (C) 

Ersättare Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef 
Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, controller Bruno Maras  

 

Utses att justera Marianne Körling Ström 
Justeringens  
plats och tid

Socialförvaltningen 2017-10-30, klockan 10:00. 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §102 - §111 
Madelene Sönnerfors 

Ordförande ………………………………… 
Marie-Louise Karlsson 

Justerande ………………………………… 
Marianne Körling Ström 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden Paragrafer §102 - §111 
Sammanträdes  
datum

2017-10-25 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2017-09-31 Datum för anslags  
nedtagande 

2017-11-24 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 102

TEMA-Dagöholm 
Verksamhetschef Thomas Barrögård Fahlquist informerar om behandlingshemmet 
Dagöholm. Presentationen innehåller information om hur verksamheten ser ut, vilka 
värderingar de arbetar efter och framtida utvecklingsområden. 

Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Christer Sundqvist (M), Anne Hagberg (S), 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) samt förvaltningschef Ola Nordqvist. 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
_________________ 
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§ 103

Ändring av attestförteckning för höst och vinter 2017  
(SOCN/2016:40) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på attestanter från och med hösten 
år 2017 och delger rätten till att utse attestanter i verksamheten till 
förvaltningschefen. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd ska inom sitt ansvarsområde utse beslutsattestanter och ersättare till 
dessa. 

Enligt föreslagen attestförteckningen erhåller förvaltningschefen beslutsattest för 
socialnämnden och dess förvaltning. Respektive avdelningschef har beslutsattest för 
sin avdelning och respektive enhetschef har beslutsattest för sin enhet. 
Socialförvaltningens controller erhåller rätt till attesträtt på samtliga ansvarskoder, i 
första hand, avseende rättelser vid kostnads- respektive intäktsuppföljningar och vid 
andra uppdrag av förvaltningschefen. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-10-17

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig controller Bruno Maras. 
_________________ 

Beslutet skickas till: 
Akten 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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§ 104

Sammanträdesdagar 2018 - socialnämnden samt dess 
utskott (SOCN/2017:69) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2018 för 
socialnämnden samt dess utskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2018 för 
socialnämnden och dess utskott enligt följande: 

Månad Utskott 
torsdagar  

klockan 08:30 

SOCN 

onsdagar 

klockan 15:00 

Anmärkning Beredning 

tisdagar  
klockan 10:30 

januari 11 och 25 24 16 

februari 8 och 22 21 13 

mars 8 och 22 21 Årsredovisning för 
2017, redovisning av 

genomförd 
internkontroll 

13 

april 5 och 19 18 10 

maj 3, 17 och 31 16 8 

juni 14 och 28 13 5 

juli 12 - - 

augusti 9 och 23 15 Underlag för 
övergripande plan med 
budget för 2019-2021 

7 

september 6 och 20 19 Delårsrapport för 2018 11 

oktober 4 och 18 24 Sammanträdesdagar 
2019 

16 

november 1, 15 och 29 - - 

december 13 12 4 
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Förslaget har anpassats efter kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-10-13
___________________ 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Berörda 
Akt 
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§ 105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL - tredje 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 tredje 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 tredje kvartalet 2017 finns två (2) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-10-06

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

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 106

Reviderade riktlinjer avseende vuxenärenden inom 
enheten Bistånd barn, unga och vuxna (BUV) 
(SOCN/2017:71)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger de nya riktlinjerna, som enheten Bistånd barn, unga och vuxna 
kommer att jobba utifrån avseende vuxenärenden, till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetens riktlinjer avseende vuxenärenden antogs av nämnden den 7 maj 2008 
(SOCN/2008:33). Sedan dess har både organisationen och lagstiftningen ändrats och 
därför är en revidering av riktlinjerna nödvändig. 

De reviderade riktlinjerna är utformade utifrån gällande författningar och 
rekommendationer från Socialstyrelsen. I revideringen har enheten tagit hänsyn till 
förändringar i lagstiftning som kommer att börja gälla vid årsskiftet 2017/2018. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-10-13
• Riktlinjer – Enheten Bistånd barn, unga och vuxna – vuxenärende

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig avdelningschef Pia Carlsson. 
_________________ 

Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 107

Utredning enligt Lex Sarah (SOCN/2017:60) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom socialförvaltningens bedömning att 
redovisade åtgärder i utredning enligt Lex Sarah bedöms som tillräckliga för att 
Socialförvaltningen ska kunna fullfölja sin utredningsskyldighet. 

Sammanfattning av ärendet 
En anmälan om avvikelse (rapport enligt 14 kap. 3 § socialtjänstlagen) gjordes den 30 
juni av enhetschef och verksamhetsledare vid enheten Barn, unga och vuxna inom 
socialförvaltningens myndighetsavdelning. Den 14 juni gjordes en anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på uppdrag av förvaltningschef enligt 14 kap 
7 § socialtjänstlagen om att en påtaglig risk för missförhållande förelåg. 

De bakomliggande orsakerna till anmälan om avvikelse i verksamheten och anmälan 
till IVO beror främst på vakanser och svårigheter med att anställa behörig personal, 
samt ett högt inflöde av ärenden. Under maj och juni hade flera inkomna barn- och 
ungdomsärenden inte kunnat fördelas till handläggare. Enhetschef och 
verksamhetsledare bedömde att de inte kunde fullfölja sitt uppdrag och säkerställa 
utredningsskyldigheten. 

Socialförvaltningen har inte kunnat fullfölja utredningsskyldigheten enligt 
socialtjänstlagen i en stor del av de 71 ärendens rörande barn och unga som redovisas 
i utredningen. Det har funnits en risk för allvarliga missförhållanden, då barn och 
unga under fått vänta i cirka två månader på att deras ärende ska tilldelas 
handläggare. 

Redovisade åtgärder i utredningen bedöms som tillräckliga för att Socialförvaltningen 
ska kunna fullfölja sin utredningsskyldighet. Åtgärderna kommer att följas upp senast 
inom sex månader. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2017-10-11
• Utredning enligt Lex Sarah 2017-10-11
• Anmälan till IVO 2017-07-14
• Anmälan om avvikelse i verksamheten 2017-06-30

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

Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Akt 
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§ 108

Föreningsbidrag- tilläggsförslag 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar ordförande Marie-Louise Karlssons (S) tilläggsförslag och 
beslutar att bevilja ytterligare 40 000 kronor i föreningsbidrag som riktar sig till 
Brottsofferjouren för år 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Marie-Louise Karlssons (S) redogör för bakgrunden till förslag om ett 
tillägg i föreningsbidrag till Brottsofferjouren för år 2017. 

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Joha 
Frondelius (KD), och Matti Turunen (S). 
_________________ 

Beslutet skickas till: 
Brottsofferjouren  
Service- och teknikförvaltningen 
Akt 
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§ 109

Verksamhetsinformation (SOCN/2016:40) 
Controller Bruno Maras redogör för socialförvaltningens månadsrapport innehållande 
budget samt vidtagna åtgärder avseende september månad, vilken i sin helhet bifogades i 
kallelsen. En stor kostnad är fortsatt utredningskonsulter samt LVU-placeringar. 

Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om den goda samverkan mellan 
socialförvaltning, polis och skola med anledning av den senaste tidens oro i skolan. 
Vidare berättar Linda Qvarnström att Mercur ska försöka få igång anhöriggrupper för 
män. 

Avdelningschef Pia Carlsson informerar om antal avslag inom försörjningsstöd i 
september och om det noggranna arbetet bakom avslag. När det gäller vakanser är det 
svårt att hitta rätt kompetens och därför förlängs vissa konsulttjänster inom avdelning 
barn, unga och familj. Däremot kommer avdelning barn, unga och vuxna mot slutet av 
året kunna avsluta vissa konsulttjänster. När det gäller budget och skuldrådgivning är 
det flera som står på kö och det är ett hårt tryck. 

Förvaltningschef Ola Nordqvist redogör för budgetberedning inför 2018 och berättar om 
utmaningar, kostnader och investeringar. Vidare informerar Ola Nordqvist om den 
översyn av socialtjänstlagen som görs och vad de nya riktlinjerna innebär. 

Yttrande 
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Joha Frondelius (KD), Matti Turunen 
(S), Marianne Körling Ström (L), Alf Andersson (S), Christer Sundqvist (M), Marie-
Louise Karlsson (S) Hans Linke (C) samt enhetschef Pia Carlsson och förvaltningschef 
Ola Nordqvist. 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
_________________ 

10



§ 110

Anmälan av delegationsbeslut 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under september månad 
för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017. 

Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens ledamöter. 
___________________ 
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§ 111

Meddelanden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2017-09-13 – 2017-
10-17. Förteckning över handlingarna finns på socialförvaltningen, Västgötagatan 18, 
Katrineholm. 
___________________ 
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