
PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2021-10-26 Solrosen, klockan 15:00 – 16:30
Beslutande Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, 

Gunnar Ljungqvist (S), Britt-Inger Karlsson (S), Mari-Ann Lundin (S), Anders Gölevik (C), 
Marianne Körling Ström (L), Mica Vemic (SD

Beslutande ersättare Anne Hagberg (S), Reine Östlund (S), Brith Severin (S)

Ersättare Kerstin Therus (S), Joakim Truedsson (S),Ingvar Kylestorp (C), Dag Dunås (KD)

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 
Linda Qvarnström, ekonom Marita Asplund-Håkansson 

1:e vice ordförande: Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)

Sekreterare: Matilda Johansson

Utsedd justerare: Anders Gölevik (C)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Elektronisk signering, 2021-10-28

Paragrafer §72-  §81

Datum för anslags uppsättande 2021-10-29 Datum för anslags nedtagande 2021-11-24

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1206492
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Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2021-10-26 2 (14)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 72   

TEMA - anhörigstöd och Mercur 
Jessica Carlson, alkohol –och drogterapeut och anhörigterapeut på Mercur öppenvård 
informerar nämnden om Mercur och Mercurs anhörigstöd. Nämnden får information 
om:

 Mercurs organisation

 Mercurs målgrupper

 Vad Mercur erbjuder och hur Mercur arbetar

 Hur man kommer till Mercurs verksamhet

 Hur det ser ut i Katrineholm 

 Beroendeproblematik

 Riskfaktorer

 Beroendespiralen

 Sjukdomsbegreppet

 Vikten av förebyggande insatser och tidig upptäckt

 Tidiga tecken

 Vad medberoende är

 Symtom på medberoende

 Hur det är att vara anhörig

 Barn i dysfunktionella familjer

 Möjliggörare

 Pandemins påverkan på verksamheten

Yttrande
Under punkten yttrar sig Marianne Körling Ström (L), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp 
(C), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Anders Gölevik (C), Thomas Selig (V) samt 
avdelningschef Linda Qvarnström.

Nämnden tackar för informationen. 
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 73 SOCN/2021:75  754

Revidering av riktlinjer med tillämpningsregler och 
handläggningsordning - försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till riktlinjer med tillämpningsregler 
och handläggningsordning.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer med tillämpningsregler och 
handläggningsordning för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt. 
Då nuvarande riktlinjer inte uppdaterats sedan 2018 finns behov av att revidera och 
förtydliga vissa delar i förhållande till bland annat ny rättspraxis och förändringar i de 
insatser som erbjuds i kommunen idag. I vissa fall har information som inte längre är 
relevant plockats bort och texten har förtydligats utifrån nuvarande förutsättningar i 
verksamheten. Information som bättre platsar i rutin har flyttats till nytillkomna rutiner 
och därefter plockats bort ur riktlinjedokumentet.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-10-18.

 Riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning – försörjningsstöd

 Bilaga - genomförda ändringar i riktlinjer med tillämpningsregler och 
handläggningsordning

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Mica 
Vemic (SD), Thomas Selig (V) och Anders Gölevik (C) samt verksamhetsledare Amanda 
Borg och förvaltningschef Lena Ludvigsson.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 74 SOCN/2021:69  000

Sammanträdesdagar 2022 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2022 för 
socialnämnden samt dess utskott.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2022 för 
socialnämnden och dess utskott. Enligt förslaget sammanträder nämnden tisdagar 
klockan 15.00 och utskottet torsdagar klockan 08.30 nedanstående datum. Beredning 
inför nämnd är vanligtvis tisdagar veckan före nämnd. Förslaget har anpassats efter 
kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Månad Nämnd

tisdagar

kl. 15.00

Utskott

torsdagar

kl. 08.30

Anmärkning

Januari 25 13, 27

Februari 22 10, 24 Årsredovisning 
Redovisning av genomförd internkontroll 

Mars 29 10, 24

April 26 7, 21

Maj 24 5, 19

Juni 14 2, 16, 30

Juli - 14

Augusti 30 11, 25 Underlag för övergripande plan med 
budget 

September 27 8, 22 Delårsrapport

Oktober 25 6, 20

November - 3, 17

December 13 1, 15
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Beslutet skickas till:

Nämndens ledamöter och ersättare

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 75 SOCN/2021:32  759

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra och tredje kvartalet 
2021.

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 § socialtjänstlagen (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 ska ske en gång per kvartal.

För andra kvartalet 2021 finns noll gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För tredje kvartalet 2021 finns 2 beslut. 

Då all statistik i kommunen ska vara könsuppdelad framgår även detta i rapporten. 

Ej verkställda beslut

Kvartal 2

Inget att rapportera

Kvartal 3

Biståndstyp Antal Beslutsdatum Kommentar

Öppenvård vuxen 1 (1 man) 2021-04-09 Verkställt 2021-09-09

Kontaktperson 1 (1 man) 2021-04-26 Verkställt 2021-09-16

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M).
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Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Akten
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§ 76 SOCN/2021:71  759

Särskilt förordnad tjänsteman 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden utser Annika Axelsson till särskilt förordnad tjänsteman vid familjerätten, 
antecknas i bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Ett förordnande av en särskilt förordnad tjänsteman vid familjerätten har upphört på 
grund av ändrade arbetsuppgifter och en ny behöver därför utses. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-10-01

 Förordnande, bilaga 1

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M).

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef

Avdelningschef myndighet

Enhetschef

Den särskilt förordnade tjänstemannen

Akten
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§ 77 SOCN/2021:68  002

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar

1. delegera rätten att avsluta inledd utredning utan åtgärd till FUT-handläggare och att 
anteckna beslutstypen i ärenderutan i avsnitt 1 – Verksamhetsgemensamt vid nr 7 i 
delegationsordningen och i kommentarsfältet stryka ”eller polisanmälan för 
bidragsbrott”.

2. utse förvaltningschef till delegat för beslut om återkrav av felaktigt utbetalat 
ekonomiskt bistånd och anteckna ny ärendetyp och delegat i avsnitt 5 – Ekonomiskt 
bistånd vid nr 7 i delegationsordningen

3. utse avdelningschef till delegat för beslut om bistånd i form av placeringar i 
stödboendet Klivet för unga under 21 år och anteckna ny ärendetyp och delegat i 
avsnitt 7 – Social boenden vid nr 6 i delegationsordningen

4. Utse avdelningschef till delegat för beslut om bistånd i form av placering i 
stödboendet Kollektivet och anteckna ny ärendetyp och delegat i avsnitt 8 – 
Öppenvårdsinsatser vid nr 1 i delegationsordningen, samt ta bort kommentaren a) i 
kommentarsfältet

5. lägga till ordet externa framför stödboende i ärenderutan i avsnitt 10 – Barn och 
unga vid nr 5 i delegationsordningen

6. utse förvaltningschef till delegat för beslut att polisanmäla misstänkta bidragsbrott 
istället för FUT-handläggare

7. ta bort SOCN/2019:30 §43 och SOCN/2020:69 § 84 under rubriken 
Delegationsförteckning i inledning av delegationsordningen och i stället anteckna 
bilaga 1. till SOCN/2021: 71 i sista meningen 

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordningen är nyligen reviderad men i efterhand har det visat sig att vissa 
ärendetyper saknas. Därmed finns heller inte någon beslutanderätt delegerad i sådana 
ärenden. Om viss ärendetyp och delegat saknas i delegationsordningen är nämnden 
beslutsfattare. 

För att avlasta nämnden och effektivisera handläggning i saknade ärendetyper är det 
lämpligt att beslutanderätten placeras närmare verksamheten. Utöver detta behöver 
vissa avsnitt förtydligas för att det klart och tydligt ska framgå vem som har 
beslutanderätt och i vilken ärendetyp.
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-10-18

 Bilaga - Föreslagna ändringar i delegationsordningen

 Socialnämndens delegationsordning antagen 2021-09-28 § 66

Socialnämndens överläggning

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M). 

Beslutet skickas till:

Akten 
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§ 78   

Månadsrapport september 
Ekonom Marita Asplund-Håkansson informerar nämnden om den ekonomiska 
månadsrapporten för september 2021. Av rapporten framkommer att socialnämndens 
budgetavvikelse fram till september månad var -18 miljoner och det prognostiserade 
budgetavvikelsen för helåret 2021 är -21 miljoner.

Månadsrapporten har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare

Yttrande
Under informationen yttrar sig Dag Dunås (KD), Joakim Truedsson (S), Birgitta Carlheim-
Gyllensköld (M), Thomas Selig (V), Mica Vemic (SD) och Anders Gölevik (C) samt ekonom 
Marita Asplund-Håkansson, avdelningschef Linda Qvarnström och förvaltningschef Lena 
Ludvigsson
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§ 79   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar om:

 Rekryteringsläget på barn och unga och hur man arbetar för att säkerställa en bra 
arbetsbelastning.

 Arbetet med att se över hur förvaltningen arbetar med avvikelser och Lex Sarah-
anmälningar. 

 Resultatet för översynen av kostnad per brukare har kommit och nämnden kommer 
att få information vid ett senare tillfälle.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) och förvaltningschef 
Lena Ludvigsson.
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§ 80 SOCN/2021:48  029

Anmälan av delegationsbeslut 
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under september 
månad 2021 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård. 

Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens ledamöter.
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§ 81   

Meddelanden 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2021-09-21– 2021-10-
18.

Kommunstyrelsen

 Remiss med förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av 
utskrivningsklara patienter för år 2022 (SOCN/2021:66)
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