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§ 20 SOCN/2022:24  

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta revideringarna i förslaget till delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 beslutades det att revidera 
socialnämndens reglemente för att kunna betala ut ersättning enligt lagen om 
mottagande av asylansökande (LMA) samt ett förtydligande att nämnden har 
befogenhet att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde. Utifrån detta finns ett behov 
att även revidera socialnämndens delegationsordning.

Förslagen till förändringar är:

1. Utse socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd till delegat för beslut i fråga 
om bistånd och bidrag enligt LMA

2. Utse förvaltningsekonomen till delegat för att begära ersättning enligt LMA av 
Migrationsverket

3. Ge förvaltningschefen rätt att för socialnämndens räkning teckna och säga upp avtal 
som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-03-28

 Förslag – Socialnämndens delegationsordning

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

Beslutet skickas till:

Förvaltningschefen

Avdelningschef vuxen

Enhetschef för ekonomiskt bistånd

Förvaltningsekonomen

Akten
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§ 21 SOCN/2022:19  

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2022 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar tillsynsplanen för år 2022 gällande serveringstillstånd i 
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Tillsynsplanen är en beskrivning av de krav som ställs på tillsyn inom alkohollagen. Enligt 
9 kap. 2 § alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 
Länsstyrelsen. Tillsynsplanen ska bland annat öka förutsättningarna för att 
tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt och bidra till ökad 
kostnadseffektivitet. Tillsynsplanen ska bidra till en effektiv planering och samordning av 
tillsyn.

Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslagstiftning vars huvudmål är att begränsa 
alkoholens skadeverkningar. En väl fungerande tillsynsverksamhet är en hörnsten i det 
alkoholskadeförebyggande arbetet.

Katrineholms alkoholhandläggare utövar under 2022 tillsyn även i Vingåker och Flens 
kommuner. En gemensam tillsynsplan har därför tagits fram. Denna har skickats på 
remiss till Vingåker och Flens socialnämnder. Inga synpunkter har inkommit.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2022-02-22

 Förslag - Tillsynsplan av serveringstillstånd år 2022

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

Beslutet skickas till:

Vingåkers kommun

Flens kommun

Akten
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§ 22   

Månadsrapport 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson presenterar månadsrapport för mars 2022. Av 
rapporten framkommer att socialnämndens budgetavvikelse till och med mars var 
-5 093 tkr och den prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2022 är -9 000 tkr. 
Nämnden får även information om väsentliga händelser under mars och årets 
investeringar.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S), Stefan Blomkvist (S) och Elsie 
Egestål (SD) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson och avdelningschef Linda 
Qvarnström. 
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§ 23   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar om:

 Resultatet av undersökningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
presenteras på varje enhet.

 Utifrån arbetet med kostnad per brukare har varje enhet fått arbeta fram de 
viktigaste områdena att arbeta vidare med.

 Det pågår ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem.

 Ett nytt verksamhetssystem är under upphandling.

 Avvikelsemodulen i verksamhetssystemet har precis kommit igång. Det ska nu bli 
enklare att rapportera avvikelser.

 Arbetet med en kommun fri från våld och SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid).

Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om resultatet av IVO:s tillsyn av Kollektivet 
och Klivet. IVO hittade inga brister i verksamheten

Avdelningschef Johanna Säfström informerar om IVO:s granskning av ofördelade 
ärenden. IVO är nöjda med förvaltningens åtgärder och svar och avslutar granskningen.  
Johanna Säfström informerar även om arbetet med Signs of safety.

Yttrande
Under informationen yttrar sig Johanna Karlsson (S) och Marianne Körling Ström (L) samt 
förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef Linda Qvarnström och avdelningschef 
Johanna Säfström. 
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§ 24   

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under mars månad 
2022 för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna och öppenvård samt SOCN Del/2022 
§§ 3-6.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av delegationsbeslut

 Statistik försörjningsstöd mars 2022

 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård mars 2022

 Beslutsstatistik – orsak till försörjningsstöd mars 2022
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§ 25   

Meddelanden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2022-02-15 – 2022-04-
18.

Socialstyrelsen

Statsbidrag för 2022 för subventioner av familjehemsplaceringar (SOCN 2022:61)

Statsbidrag till kommuner för arbete mot våld i nära relationer (SOCN 2022:90)

Region Sörmland

Distansdeltagande vid gemensamma nämnders sammanträden förlängd tidsperiod 
(SOCN 2022:97)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till detaljplan för Trolldalen – etapp 2 – samråd (SOCN 2022:121)

Kommunfullmäktige

Katrineholms kommuns årsredovisning 2021 (SOCN 2022:130)

 

Comfact Signature Referensnummer: 1341286



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JOHANNA KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08bb3c980beaec2c87e87a37dd38b3aae6
DATUM & TID: 2022-04-28 09:02:38 +02:00

NAMN: MARIANNE STRÖM
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0954a91ba32dfd31cfb7e119c7d7153eb8
DATUM & TID: 2022-04-28 10:41:33 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-28 10:41:46 +02:00
Ref: 1341286
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1341286

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Revidering av socialnämndens delegationsordning
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Socialnämndens överläggning

	Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2022
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar
	Socialnämndens överläggning

	Månadsrapport
	Yttrande

	Verksamhetsinformation
	Yttrande

	Anmälan av delegationsbeslut
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendets handlingar

	Meddelanden
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Socialstyrelsen
	Region Sörmland


	Underskriftssida

		2022-04-28T08:41:48+0000
	Comfact AB




