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§ 51   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande ändringar:

Utgår
 Kostnad för vatten per månad i skälig levnadsnivå
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§ 52   SOCN/2021:61  042

Socialnämndens övergripande plan med budget 2022 

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens upprättade underlag för 

övergripande plan med budget 2022.

2. Socialnämnden antar socialförvaltningens underlag för övergripande plan med 
budget 2022 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Anders Gölevik (C), den skriftliga reservationen redovisas 
som bilaga A.

Mot beslutet reserverar sig även Thomas Selig (V), den skriftliga reservationen redovisas 
som bilaga B.

Mica Vemic (SD) och Marianne Körling Ström (L) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024 har socialnämnden tilldelats en 
budgetram på 192 228 tkr för 2022. För 2023 och 2024 har socialnämnden tilldelats 
182 228 tkr vardera år. Socialförvaltningen har inför 2022 skrivit fram underlag för 
övergripande plan med budget som visar vilka utmaningar förvaltningen kommer att 
ställas inför under det kommande året.

Förvaltningen ser följande stora utmaningar inför nästkommande budgetperiod:

 Att klienter med ekonomiskt bistånd ska komma till egen försörjning 
och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd

 Att minska kostnaderna för externa placeringar

 Att behålla och rekrytera personal genom att vara en attraktiv 
arbetsgivare

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-08-20

 Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2022

 Skrivelse från Vision, 2021-08-30

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Elsie Egestål (SD), Thomas Selig (V), 
Anders Gölevik (C), Johanna Karlsson (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marianne 
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Körling Ström (L), Mica Vemic (SD) samt förvaltningschef Lena Ludvigsson, 
avdelningschef Johanna Säfström och ekonom Marita Asplund-Håkansson.

Yrkande

Anders Gölevik (C) och Thomas Selig (V) yrkar avslag på förslaget. 

Beslutsgång

Efter överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning som 
godkänns. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på socialförvaltningens 
förslag respektive Anders Gölevik (C) och Thomas Seligs (V) yrkande. Ordförande finner 
att socialnämnden har beslutat i enlighet med socialförvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen 
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§ 53 SOCN/2021:42  754

Internetuppkoppling och dator i skälig levnadsstandard 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ekonomiskt bistånd för dator eller smartphone med 
internetuppkoppling kan medges för att en skälig levnadsnivå ska uppnås. Ekonomiskt 
bistånd avser i detta fall bistånd till livsföring i övrigt enl. 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
och det förutsätter en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Sammanfattning av ärendet
Av Socialstyrelsens allmänna råd och domstolspraxis framgår att bistånd till livsföring i 
övrigt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kan medges till dator/smartphone med 
internetuppkoppling för att en skälig levnadsnivå ska uppnås, men då först efter en 
individuell bedömning av behovet i det enskilda fallet. 

Domstolarna citerar i många fall avsnittet om hemutrustning i SOFS 2013:1. I det 
allmänna rådet exemplifieras vad som kan innefattas i begreppet livsföring i övrigt. Där 
förskrivs att datorer med internetuppkoppling bör ingå i hemutrustning och att särskild 
hänsyn bör tas till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. HFD har därutöver 
uttryckt att utrymmet är ytterst begränsat för att anse att en enskild är tillförsäkrad en 
skälig levnadsnivå även utan tillgång till internet i hemmet.

Med beaktande av att HFD dels anser att det knappt finns utrymme för att uppnå skälig 
levnadsnivå utan tillgång till sådan utrustning dels att det är i undantagsfall som skälig 
levnadsnivå kan uppnås utan tillgång till sådan utrustning, får det antas att behovet av 
dator/smartphone eller ev. en läsplatta med internetuppkoppling på så sätt generellt 
ingå i bistånd till livsföringen i övrigt.

Undantagen kan t.ex. vara när publika dator är tillräckligt för att tillgodose behovet eller 
när barn och ungdom få hemdator via skolan. Det är också en förutsättning att behovet 
inte kan tillgodoses på något annat sätt t.ex. genom andra ersättningar som kan tänkas 
täcka kostnaden för någon del av behovet.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-06-03

 Bilaga 1. Internetuppkoppling och dator

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V) och Johanna Karlsson (S). 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 54 SOCN/2021:34  759

Yttrande över Rese- och fordonspolicy 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande och 
överlämna det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över innehållet i ”Förslag till rese- och 
fordonspolicy – övergripande anvisningsdokument”.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-06-03

 Förslag Rese- och fordonspolicy

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joakim Truedsson (S), Johanna Karlsson 
(S), Thomas Selig (V) samt utredare Emma Fälth. 

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 55 SOCN/2021:41  004

Revidering av Arkivreglemente 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det 
som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av kommunens 
Arkivreglemente. Det reviderade förslaget har sänts på remiss till samtliga nämnder. 
Eventuella synpunkter på förslag till arkivreglemente ska enligt remisstiden lämnas 
senast den 8 september 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2018 att teckna en avsiktsförklaring om 
medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera, som erbjuder digital slutförvaring av 
handlingar. Sydarkiveras förbundsordning antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. 
Kommunledningsförvaltningen har under det senaste året, tillsammans med 
representanter från samtliga förvaltningar, arbetat med framtagande av en 
informationshanteringsplan (tidigare dokumenthanteringsplan) som bygger på en mall 
från Sydarkivera. Kommunledningsförvaltningen har skickat arkivreglementet på remiss 
till alla nämnder. 

Förslaget i remissen är att ändra arkivreglementet till att kommunstyrelsen blir ansvarig 
för en kommunövergripande informationshanteringsplan istället för att ansvaret, som 
idag, delas upp mellan nämnderna och överförmyndaren. 

Förslagets syfte är att få en likartad hantering av kommunens information över alla 
förvaltningar och att förvaltningar som arbetar åt flera nämnder ska få en bättre översyn 
av informationshanteringen.

Genom förslaget ligger ansvaret och hanteringen av informationen fortsatt kvar på 
respektive förvaltning, men det juridiska ansvaret att fatta gallringsbeslut och godkänna 
informationshanteringsplanen flyttas över till kommunstyrelsen. I remissen ingår inte att 
ta ställning till den nya informationshanteringsplanen i sig, utan enbart kring 
förändringen i det juridiska ansvaret.

Socialförvaltningens bedömning är att arkivfrågornas komplexitet, den ökade 
informationsmängden och den tekniska utvecklingen gör det angeläget att samverka 
mer inom kommunen. Mot den bakgrunden är förslaget till revidering av 
Arkivreglementet positivt, då det kan bidra till en mer likartad hantering av kommunens 
information. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-08-26
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 Arkivreglemente (Remissversion)

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V). 

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunledningsförvaltningen
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§ 56   

Månadsrapport juli 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger månadsrapport för juli 2021 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Månadsrapporten för juli 2021 har skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Anders Gölevik (C), 
Johanna Karlsson (S), Marianne Körling Ström (L), Joakim Truedsson (S), Thomas Selig (V) 
samt avdelningschef Johanna Säfström, förvaltningschef Lena Ludvigsson och ekonom 
Marita Asplund-Håkansson.
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§ 57   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Lena Ludvigsson redogör för den inkomna skrivelsen från Vision och 
hur förvaltningen arbetar med de saker som lyfts i skrivelsen. 

Förvaltningschef Lena Ludvigsson informerar även kort om hur förvaltningen arbetar 
med kvalitet och utveckling genom bland annat kostnad per brukare och 
hemmainsatser. Förvaltningschef lyfter även samarbete med vård- och 
omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen för att hitta gemensamma arbetssätt 
samt fortsatt arbete med Viadidakt kring hur de som står långt ifrån arbetsmarknaden 
ska komma närmare en egen försörjning. Det kommer att genomföras en 
samverkansdag med facken. 

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Gunnar Ljungqvist (S), Mica Vemic (SD), Dag Dunås 
(KD), Anne Hagberg (S), Thomas Selig (V) samt utredare Emma Fälth och avdelningschef 
Linda Qvarnström.
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§ 58   

Anmälan av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under juli månad för 
ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2021 samt SOCN Del/2021 
§§ 6, 7, 8. 

Redovisningen har skickats ut i sin helhet till nämndens ledamöter.
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§ 59   

Meddelanden 

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2021-05-18 – 2021-08-
23.

Kommunfullmäktige

 Regler för kravverksamhet (SOCN2021:253)

 KF § 96 Revidering av regler för indrivning av fordringar (förslag om 
namnändring till regler för kravverksamhet) (SOCN2021:254)

 Informationssäkerhetspolicy (SOCN2021:255)

 KF § 95 Revidering av informationssäkerhetspolicy (SOCN2021:256)

 KF § 94 Revidering av program för privata utförare (SOCN2021:257)

 Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun 
(SOCN2021:258)

 KF § 90 Entledigande av ledamot och tillika ordförande samt val av 
ordförande, ny ledamot och ny ersättare i socialnämnden 
(SOCN2021:259)

Kommunstyrelsen

 KS § 71 Beslut om reviderad risk- och sårbarhetsanalys 
(SOCN2021:214)

 Risk- och sårbarhetsanalys för Katrineholms kommun (SOCN2021:213)

 Tertialrapport 2021 (SOCN2021:225)

 KS § 92 Tertialrapport (SOCN2021 2021:226)

 KS § 93 Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022 (SOCN2021:227)

 Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022 (SOCN2021:228)

 KS § 117 Hållbarhetsrapport 2020, Katrineholms kommun 
(SOCN2021:260)

 Hållbarhetsrapport 2020 Katrineholms kommun (SOCN2021:261)

Socialförvaltningen
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 Samverkansprotokoll 210520 (SOCN2021:221)

 Samverkansprotokoll 210610 (SOCN2021:249)

Vårdförbundet Sörmland

 Tertialrapport för tertial 1 2021 (SOCN2021:239)

 Missiv tertialrapport för tertial 1 2021 (SOCN2021:240)

Region Sörmland

 Sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård (SOCN2021:247)
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