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Plats och tid  Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 16:10 
 

Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius 
(KD) 2:e vice ordförande, 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 Alf Andersson (S)  

 

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

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lorraine Fröberg, avdelningschef 

Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson, ekonom/controller Bruno Maras  
 

Utses att justera Joha Frondelius  
 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen 2017-06-20 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §63 - §69 
Madelene Sönnerfors 

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

Joha Frondelius 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden  Paragrafer §63- §69 
 

Sammanträdes  
datum 2017-06-14 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-06-22 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-07-17 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Socialförvaltningen Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 63 

TEMA- Lyckliga gatorna  
Vid dagens sammanträde informerar avdelningschef Linda Qvarnström och 
ungdomsbehandlare Linda Sanderberg från ungdomsenheten om projektet lyckliga 
gatorna. 
 
Under informationspunkten yttrar sig Mica Vemic (SD), Christer Sundqvist (M), Pat 
Werner (S), Hans Linke (C), samt förvaltningschef Lorraine Fröberg. 
 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
___________________ 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 64 

Val av klagomålsdelegation (SOCN/2017:41)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Marie-Louise Karlsson till ordförande i 
klagomålsdelegationen för perioden 1 september 2017 till 31 december 2018.  
 
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 lösning. 
 
Förslag och yrkanden 
Pat Werner (S) yrkar på att Marie-Louise Karlsson (S) utses till ny ordförande i 
klagomålsdelegationen 
 
Beslutsgång 
Vid ställd proposition på Pat Werners (S) yrkande finner ordföranden att nämnden 
bifaller det samma. 
___________________  
 
Beslutet skickas till: 
Marie-Louise Karlsson  
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 65 

Val till utskott (SOCN/2017:42)  
Socialnämndens beslut 

• Socialnämnden beslutar att utse Marie-Louise Karlsson (S) till ordförande i 
socialnämndens utskott för perioden från 1 september 2017 till 31 december 
2018.  

 
• Socialnämnden beslutar att Marie-Louise Karlsson ges möjlighet att delta på 

möten och aktiviteter där ordförande deltar från dagens datum fram till tillträdet 
den 1 september 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande reglemente för socialnämnden, som har antagits av 
kommunfullmäktige, får nämnden tillsätta de utskott som nämnden bedömer 
lämpliga. 
 
Förlag och yrkanden 
Pat Werner (S) yrkar på att Marie-Louise Karlsson (S) utses till ny ordförande i 
socialnämndens utskott. 
 
Beslutsgång 
Vid ställd proposition på Pat Werners (S) yrkande finner ordföranden att nämnden 
bifaller det samma. 
 
Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Pat Werner (S), 
Joha Frondelius (KD) samt förvaltningschef Lorraine Fröberg. 
___________________  
 
Beslutet skickas till: 
Marie-Louise Karlsson 
Akt 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 66 

Projektering och investering för nybyggnation av 
socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4 
(SOCN/2016:37)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till tjänsteskrivelse som 
sitt eget och översänder skrivelsen vidare till kommunstyrelsen för beslut om 
investering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket genomförde den 25 maj 2016 en inspektion i socialförvaltningen i 
Katrineholm. Inspektionen riktade in sig på kommunala socialsekreterares arbetsmiljö 
2015-2017. Syftet med inspektionen är att förebygga ohälsa som kan uppstå på grund 
av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden.  
 
Resultatet av genomförd inspektion mynnade ut i ett inspektionsmeddelande, 
Resultatet av inspektion 25 maj 2016, med beteckning 2016/016662. Inspektionen 
påvisade att en del fungerade bra men att det fanns också en del som verksamheten 
behöver förbättra. 
 
Arbetsmiljöverket har ställt krav och begärt att socialförvaltningen vidtar åtgärder 
avseende lokalernas användning och utformning samt ta hänsyn till de risker som 
finns inom verksamhetens myndighetsutövande del. Vid inspektionerna framkom det 
bland annat att det inte finns någon avgränsning mellan besöksrum och övriga 
kontorsdelar, att klienter ibland har svårt att hitta ut och då kan komma in i 
kontorsområdet där andra kollegor arbetar. På grund av för få besöksrum tar 
socialsekreterarna ibland även in klienter på sina kontorsrum som både kan sakna 
reträttväg och vara olämpligt möblerade. Arbetsmiljöverket ställer krav på att 
lokalerna anpassas så att god arbetsmiljö, rättsäkerhet och integritet råder i hela 
verksamheten.  
 
Med detta som bakgrund har socialförvaltningen undersökt vilka alternativ som är 
möjliga att verkställa. Det som har kunnat göras inom befintlig budgetram, 
ommöblering och omdisponering av befintliga ytor har verkställts, men detta räcker 
inte till. Socialförvaltningen har därför granskat utbudet av andra lediga lokaler hos 
det kommunala bolaget och privata fastighetsägare samt analyserat huruvida en flytt 
till nya lokaler, ombyggnation eller nybyggnation av lokal vid Rådmannen 4 är mest 
ändamålsenligt. Socialförvaltningen bedömer att det mest ändamålsenliga alternativet 
är att en nybyggnation av lokal vid Rådmannen 4, Västgötagatan 18.  
 
 
Nybyggnation innebär att en ny vårning behöver byggas vid Rådmannen 4. Den nya 
våningen ska i huvudsak innehålla besöksutrymmen där tjänstemän och klienter kan 
mötas i en trygg miljö. Utrymmen ska utformas i enlighet med Arbetsmiljöverkets 
krav på god arbetsmiljö, rättsäkerhet och integritet. 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SOCIALNÄMNDEN  2017-06-14   6 
 
Socialförvaltningen har i sin undersökning av handlingsalternativt analyserat; 
• lokalernas geografiska läge och tillgänglighet samt disponibel yta,  
•  möjlighet att behålla hela verksamheten under samma tak, som anses vara en av 

verksamhetens framgångsfaktorer, 
• grundhyror i tillgängliga lediga lokaler inom kommunen, 
• ombyggnadstillägg för anpassning av andra lokaler för att inrätta reception, 

kontor och säkerhet. Det vill säga de delar som redan finns i befintliga lokaler, 
• särskild ombyggnation och anpassning av lokalerna för att kunna uppfylla 

arbetsmiljöverkets ställda krav, 
• långsiktigheten och kostnadseffektiviteten vid investeringar hos privata 

fastighetsägare och det kommunala fastighetsbolaget. 
 
Vid en flytt av enbart delar av verksamheten skulle man behöva säkerhetsanpassa 
besöksrummen och receptionerna i båda lokaler som förvaltningen förfogar över.  
Socialförvaltningens analys visar på att det mest ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva alternativet är om verksamhetens nuvarande fastighetsägare 
uppdras att föreslå en påbyggnad och verkställa en nybyggnation av lokal vid 
Rådmannen 4.  
 
Ärendets handlingar 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-02 
 
Överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Joha 
Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 67 

Verksamhetsinformation (SOCN/2016:40)  
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschef Lorraine Fröberg om 
boendefrågan. På kommunledningsförvaltningen och KFAB kommer det att finnas en 
kontaktperson för hantering av boendefrågan, därmed kommer socialförvaltningen att 
ha ett namn att hänvisa till vid frågor om boende. 
 
Förvaltningschef Lorraine Fröberg informerar vidare att beslut om ny 
förvaltningschef är taget. Ola Nordqvist tillträder som förvaltningschef för 
socialförvaltningen den 12 september. 
 
Controller Bruno Maras informerar om SIM-kort till nämndens ledamöters Ipads. 
Nya SIM-kort delas ut och behöver bytas senast den 21 juni. 
 
Plan med budget skickas ut efter mötet och kompetensförsörjningsplanen som 
skickades i samband med kallelsen kommer verksamhetsutvecklare Irene Johansson 
att redovisa vid ett senare tillfälle.  
 
Controller Bruno Maras redogör för socialförvaltningens månadsrapport innehållande 
budget samt vidtagna åtgärder avseende maj månad, vilken i sin helhet bifogades i 
kallelsen. Controller Bruno Maras informerar om att det finns en avvikelse mot 
budget på minus 2,3 miljoner enligt månadsrapport för maj 2017. Avvikelsen beror 
på kostnader för placeringar och konsulenter. Kommande intäkter från 
migrationsverket gör att man räknar med att komma balans. 
 
Avdelningschef Pia Carlsson redogör för en processkartläggning kring hur man får ut 
människor i arbete för avdelning ekonomiskt bistånd och Viadidakt som kommer att 
göras med hjälp av controller Bruno Maras.  
 
På barnsidan finns många orosanmälningar berättar avdelningschef Pia Carlsson 
vidare och i slutet av augusti kommer det att komma en ny HVB-samordnare. Till 
hösten kommer det att göras en brukarrevision. 
 
Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om att man inom öppenvården under 
sommaren kommer att ha en vikarierande fältarbetare och under studentdagen 
kommer fältarbetare att vara ute och arbeta. Vidare informerar avdelningschef Linda 
Qvarnström att Socialstyrelsen har beviljat medel på 180 000 kronor för arbete med 
våld i nära relationer. Pengarna kommer att användas främst för internutbildningar. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Joha Frondelius (KD), Louise Axelsson (L), 
Mica Vemic (SD), Christer Sundqvist (M), och Marianne Körling Ström (L). 
_________________ 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 68 

Delegationsbeslut (SOCN/2017:36)  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under maj månad för 
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017.  
___________________ 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 69 

Meddelanden  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden  
2017-05-10 – 2017-06-05. Förteckning över handlingarna finns på 
socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. 
___________________ 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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