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

Beslutande Marie-Louise Karlsson (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), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling Ström (L), Hans Linke 
(C) 

Beslutande
ersättare

Reine Östlund (S) för Gunnar Ljungqvist (S) 
Elsie Egestål (SD) för Mica Vemic (SD) 

Ersättare Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), 
Anneli Swärd (M), Sylvia Clason (L), Louise Axelsson (L), Whera Nyvell (MP) 

Övriga  
deltagande

Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, 
avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, utredare Matilda 
Gränsmark, ekonom Matilda Sunnanhed 

 

Utses att justera Joha Frondelius 
Justeringens  
plats och tid

Socialförvaltningen 2018-05-21 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §79 - §84 
Madelene Sönnerfors 

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

Justerande ………………………………… 
Joha Frondelius 

………………………………… 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden Paragrafer §79 - §84 
Sammanträdes  
datum

2018-05-16 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2018-05-22 Datum för anslags  
nedtagande 

2018-06-15 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen Katrineholm 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 79

Utredning enligt 14 kap 3 § SoL (Lex Sarah) med 
anledning av rapporterad risk för brist i rättssäkerhet vid 
handläggning och utförande (SOCN/2018:18)  
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden besluta att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av

förvaltningen.

2. Nämnden konstaterar att det inträffade utgör en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande enligt 14 kap § 7 socialtjänstlagen (SoL) (lex Sarah).

3. Nämnden anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Sammanfattning av händelse och bedömning 
En anmälan enligt 6 § LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) inkommer från 
lokalpolisområde Katrineholm till socialförvaltningen i form av ett telefax kl 10:22 
den 25 januari 2018. Anmälan registreras som inkommen handling och aktualiseras i 
verksamhetssystemet samma dag. Anmälan lämnas dock inte på avsedd plats i 
mottagningsgruppens postfack. Det råder delade meningar om hur anmälan når 
socialsekreterare, men utifrån uppgifter i anmälan fattas den 30 januari beslut om att 
inleda LVM-utredning. Utredningen avslutas samma dag då det inte finns skäl till 
fortsatt utredning enligt LVM. I lex Sarahutredningen presenteras en redogörelse av 
de uppgifter som framkommit gällande händelseförloppet, bakomliggande orsaker 
samt en bedömning om händelsen. Socialförvaltningens bedömning är att det 
inträffade utgör en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap § 3 
SoL (lex Sarah). 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-04-30

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) samt utredare 
Matilda Gränsmark och avdelningschef Pia Carlsson. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård- och omsorg 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 80

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i 
nära relation 2018-2020 (SOCN/2018:38) 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i 
nära relation 2018-2020.  

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020 
redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr 
8/2018. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen (SoL) ska socialförvaltningen särskilt beakta att 
kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för/bevittnat våld av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp. Att erbjuda och ge insatser till den som utövar våld är 
dessutom en viktig del i det förebyggande arbetet och kan indirekt även ses som en 
insats för att den som utsätts för våld inte ska riskera att bli utsatt på nytt och för att 
barn inte ska behöva uppleva våld. 

Handlingsplanen är grunden i relationsvåldsteamets arbete för att stärka stödet till 
personer som lever med våld i nära relationer. Syftet med handlingsplanen är att 
socialförvaltningen ska fullgöra sina skyldigheter enligt socialtjänstlagens 
brottsofferparagraf och att socialförvaltningens insatser är av god kvalitet. Planen 
kommer att vara grunden för hur utvecklingsarbetet med våld i nära relationer 
kommer utformas under verksamhetsåren 2018- 2020. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-05-04
• Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Matti Turunen 
(S) samt avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson och 
förvaltningschef Ola Nordqvist. 
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 81

Fördelning av föreningsbidrag 2018 (SOCN/2018:41) 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att fördela föreningsbidrag för 2018 enligt upprättat

förslag.

2. Bidrag till Brottsofferjouren och Kamratstödet Oliven görs vid två tillfällen under
året med halva beloppet per tillfälle.

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 och svaga grupper. 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service och teknikförvaltningen daterad 2018-05-07
• Förslag till fördelning av föreningsbidrag

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

Beslutet skickas till: 
Berörda föreningar 
Service- och teknikförvaltningen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 82

Verksamhetsinformation 
Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om öppenvården och berättar om 
kamratstödet där förvaltningen ska träffa dess ordförande för att se om samverkan kan 
ökas samt vad man kan göra för att utveckla samarbetet. 

Vidare informerar avdelningschef Linda Qvarnström om den kommande 
familjecentralen. Lokalerna är klara, det kommer inte att behövas mycket 
ombyggnader och det är stort och rymligt. I november ska rekryteringen vara klar 
med en anställd som kommer att arbeta på familjecentralen som kontaktperson från 
socialförvaltningen. När det gäller det uppdrag socialförvaltningen har, gällande 
minskat antal placeringar, kommer barnplaceringar att gås igenom under nästa vecka. 

Avdelningschef Pia Carlsson informerar om myndighetsavdelningen där det under 
april månad för barnutredarna varit ett stor inflöde av ärenden och många utredningar 
har startats upp. Vidare informerar avdelningschef Pia Carlsson om det goda 
samarbetet mellan avdelning ekonomiskt bistånd och Viadidakt. 

Förvaltningschef Ola Nordqvist börjar med att presentera Matilda Sunnanhed, 
socialförvaltningens nya ekonom. Matilda Sunnanhed informerar om förvaltningens 
ekonomiska tertialrapport som spänner över januari till april, där fokus ligger på 
avvikelser. När det gäller prognosen för resten av året ser det ut som att det mesta 
ligger inom budget men konsulter och placeringar gör att kostnaderna ökar. Eftersom 
inkommande ärenden ökar, är det också svårt att minska antal konsuler. 

Eftersom dagens tema utgår håller förvaltningschef Ola Nordqvist en något längre 
information om ”åtgärder för minska underskott med målet budget i balans” med 
utgångspunkt från kommunstyrelsen uppdrag till förvaltningen, 
arbetsmarknadsperspektivet och minskad kostnad för försörjningsstöd och 
placeringar. 

Under informationen visar förvaltningschef Ola Nordqvist diagram som visar antal 
placerade barn och unga samt vuxna i Katrineholm i förhållande till riket. Därefter får 
nämnden information om de olika typerna av placeringar samt tillhörande kostnader. 

Vidare informerar förvaltningschef Ola Nordqvist om utvecklingen vad gäller 
försörjningsstöd och hur gruppen försörjningsstödstagare ser ut under mars månad. 

Avslutningsvis får nämnden information om åtgärder för placeringar och 
försörjningsstöd där förvaltningschef Ola Nordqvist poängterar att denna utmaning 
kräver både intern och extern samverkan. 

Yttrande 
Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Joha 
Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M), Elsie Egestål (SD), Whera Nyvell (MP), Hans 
Linke (C) samt avdelningschef Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, 
förvaltningschef Ola Nordqvist och ekonom Matilda Sunnanhed. 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
_________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 83

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

Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under april månad för 
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2018.  

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

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 84

Meddelanden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden  
2018-04-11 – 2018-05-08. Förteckning över handlingarna finns på 
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
___________________ 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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