
PROTOKOLL 
SOCIALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-05-24 Solrosen, klockan 15:00 – 17:00
Beslutande Johanna Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, 

Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Stefan Blomkvist (S), Mari-Ann 
Lundin (S), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L), Mica Vemic (SD)

Beslutande ersättare Alf Andersson (S), Wahid Moosawi (M)

Ersättare Reine Östlund (S), Kerstin Therus (S), Joakim Truedsson (S), Ingvar Kylestorp (C), 
Dag Dunås (KD), Elsie Egestål (SD) 

Övriga deltagande Nämndsekreterare Matilda Johansson, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 
Linda Qvarnström 

Ordförande: Johanna Karlsson (S)

Utsedd justerare: Thomas Selig (V)

Underskrifter

 

Justeringens plats 
och tid

Digital signering, 2022-06-01

Paragrafer § 30-  § 39

Datum för anslags uppsättande 2022-06-02 Datum för anslags nedtagande 2022-06-28

Förvaringsplats av protokollet

Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 30   

TEMA-Kvinnojouren Miranda och relationsvåldsteamet 

Kvinno- och tjejjouren Miranda
Emelie Trolin, verksamhetschef på Kvinno- och tjejjouren Miranda, informerar om deras 
verksamhet. Nämnden får information om föreningens organisation och hur de arbetar. 
Kvinno- och tjejjouren Miranda erbjuder:

 Chatt för kvinnor som vänder sig till både utsatta och anhöriga.

 Chatt för flickor där man får prata om vad man önskar.

 Samtalsstöd genom fysiska träffar.

 Praktiskt och medföljande stöd som till exempel i möten med polis, försäkringskassa 
eller socialtjänst. 

 Juridiskt stöd.

Kvinnojourens målgrupp är personer som identifierar sig som kvinnor eller icke-binära, 
och som är eller varit utsatta för våld av en närstående. Tjejjouren arbetar med unga 
personer som identifierar sig som tjejer eller icke-binära i behov av stöd. Verksamheten 
bygger i stort på volontärer och i kontakt med Miranda möts man enbart av kvinnor. 

Det genomförs även trygghetsvandringar och då är även män välkomna att delta. 

Relationsvåldsteamet
Rådgivare Ida Midnattssol informerar om relationsvåldsteamets organisation och 
verksamhet.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S), Mica Vemic SD), Elsie Egestål (SD), 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne Körling Ström (L) och Thomas Selig (V) samt 
verksamhetschef Emelie Trolin och rådgivare Ida Midnattssol.
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§ 31   

Information-Handlingsplan mot prostitution och 
människohandel 
Rådgivare Ida Midnattssol informerar om den handlingsplan mot prostitution och 
människohandel som arbetats fram av förvaltningen. Nämnden får information om:

 Vad prostitution är

 Omfattning och särskilt utsatthet

 Lagstiftning och lagstöd

 Socialtjänstens ansvar

 Målen i handlingsplanen

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S) samt verksamhetschef Emelie Trolin 
och rådgivare Ida Midnattssol
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§ 32 SOCN/2022:31  

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) mellan Socialnämnden Katrineholms kommun 
och Kvinno- och tjejjouren Miranda 

Socialnämndens beslut
Kvinno- och tjejjouren Miranda och socialnämnden i Katrineholms kommun ingår en 
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap mellan Socialnämnden Katrineholms kommun och kvinno- och tjejjouren 
Miranda. Målet med att ingå i en överenskommelse är att i samverkan skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot mäns och pojkars våld mot kvinnor och 
flickor, våld i nära relation och vuxnas våld mot barn i Katrineholms kommun. 
Partnerskapet  syftar även till, att med gemensamma krafter, utveckla arbetsmetoder 
och tillsammans utveckla arbetet utifrån målgruppens behov. Genom att sammanlänka 
våra kunskaper respektive uppdrag så ökar möjlighet att uppnå den gemensamma 
samhällsutmaningen med ett samhälle fritt från våld.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan tecknas när det finns en gemensamt 
definierad målbild som kräver samverkan, arbetet ska syfta till att uppnå ett gemensamt 
allmännyttigt mål. En förutsättning för att IOP ska vara möjligt är att 
verksamhetsområdet ligger inom den offentliga organisationens kompetens och 
ansvarsområde. Partnerskapet måste vara utformat på ett sätt som skiljer sig från när 
den offentliga parten köper en vara eller en tjänst, annars blir partnerskapet 
upphandlingspliktigt.

Förslaget är att överenskommelsen ska gälla för åren 2023-2026 och ska följas upp två 
gånger om året. Vid slutet av varje år ska en verksamhetsberättelse upprättas som ska 
rapporteras till socialnämnden.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-05-19

 Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Socialnämnden 
Katrineholms kommun och kvinno- och tjejjouren Miranda

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Elsie Egestål (SD), 
Marianne Körling Ström (L), Anders Gölevik (C), Thomas Selig (V) och Stefan Blomqvist (S) 
samt förvaltningschef Lena Ludvigsson.
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Beslutet skickas till:

Kvinno- och Tjejjouren Miranda 

Akten
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§ 33 SOCN/2022:18  

Fördelning av föreningsbidrag 2022 

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att fördela föreningsbidrag för 2022 enligt upprättat förslag.

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 socialförvaltningen daterad 2022-05-24

 Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2022

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S).

Beslutet skickas till:

Berörda föreningar

Föreningsservice

Akten
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§ 34 SOCN/2022:34  

Uppföljning av program för privata utförare 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av privata utförare inom socialförvaltningen 
för 2021 och sänder över den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat 
utförare. Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. Varje nämnd skall, senast 
den 1 april sända in sin uppföljning till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Under 2021 har det skett löpande uppföljning av att varje enskild placerad har en aktuell 
genomförandeplan. Detta följs även upp i socialförvaltningens internkontrollplan. 
Ekonom och ekonomiassistent följer månatligen alla fakturor enligt fastställda rutiner. 
Utöver det kontrolleras löpande att upphandlade och avtalade utförare (HVB-hem samt 
konsulentstödda familjehem) har ett gällande tillstånd.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-05-24

 Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun (katrineholm.se)

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) samt 
förvaltningschef Lena Ludvigsson.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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§ 35 SOCN/2022:26  

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 första kvartalet 2022.

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 lämna en statistikrapport 
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. 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 första kvartalet 2022 finns ett gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

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

Ej verkställda gynnande beslut kvartal 1

Biståndstyp Antal Beslutsdatum Kommentar

Kontakt- eller 
komplementfamilj

1 (pojke) 2021-10-21 Anmält till IVO 2022-04-26

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S).

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Akten
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§ 36 SOCN/2021:61  042

Tertialrapport 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger redovisad tertialrapport, tertial 1 2022, till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar för de första fyra månaderna en negativ budgetavvikelse på  
6 747 tkr. Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar med att sänka kostnaderna. 
Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd fortsätter minska, men behöver sänkas 
ytterligare. Socialnämndens åtgärder för att sänka kostnaderna för vuxenplaceringar 
börjar visa resultat. Åtgärder behövs för att sänka kostnaderna för placerade barn och 
unga. Med de planerade åtgärder och ökad bemanning för stöd till familjer på 
hemmaplan bedöms den sammantagna prognosen för helår 2022 landa på en negativ 
avvikelse jämfört med budget på 10 960 tkr.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-05-16

 Tertialrapport 2022 socialnämnden

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Mica Vemic (SD), 
Joakim Truedsson (S), Anders Gölevik (C), Thomas Selig (V) samt förvaltningschef Lena 
Ludvigsson och avdelningschef Linda Qvarnström.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 37   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar om resultatet av den enkätundersökning 
som har gjorts kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Nämnden får även 
information om hur förvaltningen arbetar vidare med resultatet.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S), Joakim Truedsson (S) och Mica 
Vemic (SD) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson och avdelningschef Linda 
Qvarnström.
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§ 38   

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under april månad 
2022 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN Del/2022 
§ 7.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av delegationsbeslut

 Statistik försörjningsstöd april 2022

 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård april 2022

 Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd april 2022
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§ 39   

Meddelanden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2022-04-19 – 2022-05-
16

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Granskningsrapport för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV, år 
2021 (SOCN 2022:149)

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (SOCN 2022:182)

Kvartalsrapport januari - mars 2022 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård (2022:183)

Budgetunderlag 2023-2025 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
(SOCN 2022:184)

Kommunfullmäktige

Revidering av Reglemente för Socialnämnden (SOCN 2022:180)

Sveriges kommuner och regioner

Information om förslaget att förlänga SKR:s rekommendation om tilläggsfinansiering 
kunskapsstyrning socialtjänst till och med 2024 (SOCN 2022:187)
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