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Plats och tid  Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm, klockan 15.00-16.30 
 

Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius 
(KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti Turunen (S), Britt-Inger Karlsson 
(S), Gunnar Ljungqvist (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling Ström 
(L), Hans Linke (C), Mica Vemic (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare  
 

Ersättare  Reine Östlund (S), Alf Andersson (S), Mari-Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Anne 
Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C)  

 

Övriga  
deltagande  Förvaltningschef Lorraine Fröberg, avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef Pia 

Carlsson, controller Bruno Maras, alkoholinspektör Linda Fager, senior advisor Gunnar 
Westermark, enhetschef Peder Svanqvist, socialsekreterare Magnus Cedervall och Madeleine 
Sterner 

 

Utses att justera Marianne Körling Ström (L) 
 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen 2017-01-31, klockan 13.00 

Underskrifter 
Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §2 - §14 

Gunnar Westermark 

Ordförande ………………………………… 
 Pat Werner 
Justerande ………………………………… 

Marianne Körling Ström  
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Socialnämnden  Paragrafer §2 - §14 
 

Sammanträdes  
datum 2017-01-25 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-01-31 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-02-22 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 2 

Fastställande av dagordning  
Socialnämndens beslut 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs, med förtydligandet att sekretessärendet i 
det separata utskicket rätteligen ska anges som ärende nummer 5, varvid den utsända 
dagordningen stämmer. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 3 

TEMA - Boendegruppen  
Vid dagens sammanträde presenterar enhetschefen Peder Svanqvist enheten sociala 
boenden, som består av socialsekreterare/boendesamordnare, budget-/skuldrådgivare och 
boendecoacher. Han redogör för de boendeformer som förekommer.  
 
Härefter redovisar socialsekreterarna Magnus Cedervall och Madeleine Sterner 
innebörden av träningsboende och sociala kontrakt med boendetrappan, som visar hur det 
går till i praktiken. De redovisar aktuell statistik för åren 2015 och 2016 samt vilka 
aktörer som medverkar. 
 
Målet är att uppnå ett eget värdigt boende påpekar Lorraine Fröberg avslutningsvis. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 4 

Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag inom 
socialnämndens område (SOCN/2017:7)  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslag om reviderade riktlinjer för 

föreningsbidrag inom socialnämndens område. 
 

2. Socialnämnden beslutar att de reviderade riktlinjerna ska träda i kraft successivt 
under det innevarande året.  

 
3. Vidare uppdrar socialnämnden till förvaltningen att ta fram en mall till 

föreningarna för bidragsansökningar och uppföljning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 20 januari 2016, SOCN/2015:85, att 
ge socialförvaltningen ett särskilt uppdrag. Socialförvaltningen skulle utifrån 
socialnämndens yttrande, över förslaget till revidering av övergripande 
anvisningsdokumentet för föreningsstöd, föreslå en revidering av riktlinjerna för 
föreningsbidrag inom socialnämndens område.  
 
Socialförvaltningen har genomfört en översyn av riktlinjerna för föreningsbidrag och 
skrivit fram förslag till reviderade riktlinjer. I översynen har socialförvaltningen 
anpassat riktlinjerna till det övergripande anvisningsdokumentet för föreningsstöd. 
Socialförvaltningen har även tydliggjort vad föreningarna, som söker bidrag inom det 
sociala området, måste uppfylla och redovisa. Översynen har även tagit hänsyn till 
socialtjänstlagens lagkrav gällande god kvalitet. Lagkravet innebär att det är 
socialnämndens angelägenhet att bidrag som beviljas till föreningar är av god kvalitet 
och vars verksamhet är tydligt riktad till kommunens medborgare.  
 
Ärendets handlingar 
• Riktlinjer till föreningar inom socialnämndens område 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning redogör Bruno Maras för de förändringar som 
skett sedan nämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna.  
 
Härefter yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Pat Werner (S). 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Service- och tekniknämnden 
Akten 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SOCIALNÄMNDEN  2017-01-25   5 
 
§ 5 

Revidering av socialnämndens kvalitetsledningssystem  
(SOCN/2015:6)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag om reviderat kvalitetsledningssystem. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens kvalitetsledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd SOSFS 2011:9. Kravet på god kvalitet framgår i Socialtjänstlagen (SoL) 
3 kap § 3; ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. Kvaliteten i 
verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”.  
 
Kvalitetsledningssystemet innehåller socialnämndens utgångspunkter för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt socialnämndens struktur att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
Kvalitetsledningssystemet kompletteras med manual för systematiskt kvalitetsarbete. 
Manualen är verksamhetens handbok och innehåller bland annat mer information om 
ledningssystemets olika delar samt förslag på metoder som kan tillämpas vid arbete 
med ständiga förbättringar.  
 
Målet med ledningssystemet är att skapa en tydlighet för politiker, chefer, ledare och 
medarbetare hur vi gemensamt kan bidra till en lärande organisation som ger 
förutsättningar för ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete med klienterna 
och invånarna som fokus. Ledningssystemet ska också ge underlag för en effektiv 
användning av resurser inom socialnämndens ramar.  
 
Kvalitetsledningssystemet har antagits av Socialnämnden den 25 juni 2014. Vid 
denna revidering har kvalitetsledningssystemet bland annat kompletterats med 
tydligare innehåll av moment som ska tas hänsyn till inom förbättringshjulets olika 
faser och socialförvaltningens verksamhetsbeskrivningar har uppdaterats.  
 
Ärendets handlingar 
• Kvalitetsledningssystem 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning redogör Bruno Maras för det som tillkommit i 
kvalitetsledningssystemet. 
 
Därefter yttrar sig Joha Frondelius (KD). 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6 

Yttrande över remiss av inriktningsdokument för inköp i 
Katrineholms kommun (SOCN/2016:95)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktningsdokument för 
inköp i Katrineholms kommun. Dokumentet har remitterats till samtliga nämnder. 
 
Socialförvaltningens bedömning är att inriktningsdokumentet är tydligt och väl 
formulerat och lyfter den strategiska betydelsen av att skapa förutsättningar för en 
god ekonomiskt hushållning och hållbar utveckling inom kommunen på ett bra sätt. 
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget till Inriktning för inköp i Katrineholms 
kommun. 
 
Ärendets handlingar 
• Förslag till övergripande inriktningsdokument: Inriktning för inköp i 

Katrineholms kommun 
 

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning redogör förvaltningschefen Lorraine Fröberg 
övergripande för innehållet i inriktningsdokumentet. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen  
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 7 

Angående motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet (SOCN/2016:89)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att 
vidaresända yttrandet till kommunledningsförvaltningen.  
 
Reservation 
Mot socialnämndens beslut reserverar sig Joha Frondelius (KD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har i sin motion yrkat på att Socialförvaltningen i Katrineholms 
kommun ska få i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov 
tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal. 
Kristdemokraterna yrkar i samma motion att vid behov tilldelas medel för det 
ovannämnda uppdraget. 
 
Socialförvaltningens interna genomlysning av bostadssituationen, avseende hushåll 
som uppbär ekonomiskt bistånd i Katrineholms kommun, visar att verksamheten har 
tillräckligt bra rutiner för kontroller av hushållens bostadskostnader. 
Socialförvaltningen bedömer att verksamheten inte är i behov av extra medel för detta 
arbete eftersom kontrollerna ingår i socialsekreterarnas ordinarie arbetsuppgifter. 
 
Ärendets handlingar 
• Remiss om motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom 

försörjningsstödet 2016-11-23 
• Socialförvaltningens yttrande 2017-01-16 

 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S) 
samt controller Bruno Maras. 
 
Yrkanden 
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen. 
Pat Werner (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag 
till beslut och bifall till motionen. Han finner att socialnämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, akten  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 8 

Redovisning av synpunkter och klagomål 2016  
(SOCN/2016:42)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål under 
2016 till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens klagomålshantering är ett komplement till annat kvalitetsarbete, 
ett system för att fånga in synpunkter och klagomål. Klagomålshanteringen är inte 
avsedd att ompröva fattade beslut, av nämnd, utskott eller delegat, utan att säkra att 
bemötande och handläggning sker på ett sätt som överensstämmer med uppsatta mål 
för verksamheten.  
Om den klagande inte är nöjd med svaret kan den enskilde begära att klagomålet 
hanteras av klagomålsdelegationen.  
Totalt under 2016 inkom sex klagomål, varav inget gick vidare till 
klagomålsdelegationen. 
Två klagomål rör enheten barn, unga och vuxna. Fyra klagomål rör enheten 
ekonomiskt bistånd. 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschefen Lorraine Fröberg. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SOCIALNÄMNDEN  2017-01-25   9 
 
§ 9 

Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten för 
2016 (SOCN/2016:8)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten för år 
2016 till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillbud och avvikelser i verksamheter rapporteras av medarbetare på en särskild 
blankett. Tillsammans med enhetschef diskuteras det inträffade och uppföljning 
planeras in. Samtliga rapporter redovisas vid samverkansgruppens möten där 
genomgång av vidtagna åtgärder görs. Uppföljning av tillbud och avvikelser sker i 
samverkansgruppen sex månader efter det att de har rapporterats.  
 
Under 2016 har 56 rapporter inkommit, varav 24 avser tillbud och 32 avser avvikelser 
i verksamheten.  
 
Alla avvikelser bedöms enskilt och i vissa fall sätts åtgärder in för att förhindra att 
händelsen upprepas. Avseende tre avvikelser rörande ensamkommande barn gjordes 
ställningstagande avseende en eventuell Lex Sarah-anmälan och bedömningen är att 
avvikelsen inte utgjorde en påtaglig risk för missförhållanden, då åtgärder vidtogs 
omedelbart. 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) samt 
förvaltningschefen Lorraine Fröberg, avdelningschefen Pia Carlsson och controller 
Bruno Maras. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 10 

Ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2017  
(SOCN/2016:15)  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2016. 
 
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 fjärde kvartalet 2016 finns 2 (två) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 11 

Attestförteckning 2017 (SOCN/2016:40)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag på attestanter från och med 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. 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig controller Bruno Maras. 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 12 

Verksamhetsinformation  
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefen Lorraine Fröberg allmänt om 
aktuella frågor med fokus på det arbete som bedrivits sedan den 4 oktober 2013 med 
huvudsaklig inriktning på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Det ser preliminärt ut 
som att resultatet för 2016 kommer att uppgå till +1,3 Mnkr. 
 
Avdelningschefen Pia Carlsson redogör för personalförändringar inom 
myndighetsavdelningen med Marita Andersson som ny enhetschef för enheten 
ekonomiskt bistånd. Vidare berättar hon om ett sysselsättningsprojekt i samarbete 
med Viadidakt samt om pågående kartläggning av de ensamkommande 
flyktingbarnen. 
 
Avdelningschefen Linda Qvarnström informerar om öppenvården och berättar att 
Ungdomssupporten, som arbetar riktat mot ungdomar, kommer att byta namn till 
Ungdomsenheten och samlas i nya lokaler på Oppundavägen 62 - tillsammans med 
Ungdomsmottagningen.   
Vidare redogör hon för personalförändringar inom avdelningen och förestående 
lokalförändringar för verksamheten Frida och Våldsteamet.  
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 13 

Anmälan av delegationsbeslut (SOCN/2016:17)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar lägga anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut fattade på socialnämndens vägnar under december 
månad för försörjningsstöd gällande barn, unga och vuxna samt öppenvård 2016.  
Vidare redovisas ordförandens delegationsbeslut 2016-12-21, § 4 med svar på beslut 
från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 14 

Meddelanden (SOCN/2017:3)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 
2016-11-30 – 2017-01-18. Förteckning över handlingarna finns på 
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
 
Budget 2017-19 för Vårdförbundet Sörmland föreligger och bifogas handlingarna. 
_________________ 
 

 

 
 

 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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