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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2008-05-07

§ 33

Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkännes med följande ändring:
Utgår
• Socialförvaltningens lokalbehov
• Aktuell information
• Rapporter
Tillkommer
• Beredning Ove Melin
• Översyn investeringar 2008
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Tema: Receptionen
Receptionen tillhör den administrativa enheten av socialförvaltningen. Assistenterna
Ulla Gustafsson, Anna-Karin Rundström, Malin Andersson och Maria Strand berättar
om sitt arbete i receptionen där de vill ge alla ett gott bemötande, bra service, både
personligen och via telefon, externt och internt.
Med stöd av OH-bilder visar var och en av assistenterna sina fem viktigaste arbetsuppgifter som är bland annat följande:
• Service till sektionscheferna
• Registrering av inkommande post/anmälningar rörande sekretessärenden
• Socialregistervård
• Körkortsutredningar
• Läkarsekreteraruppgifter
• Fakturahantering i verksamhetssystemet Proceedo
• Förvaltningsadministratör i Proceedo
• Fastställa enklare faderskap
• Delgivningar
• Registrering av handlingar i diariesystemet LEX
• Webb-ansvarig
• Systemansvarig för verksamhetssystemet Sofia
• Återkrav för placerade barn/ungdomar
• Statistik
• Arvoden
• Bokföring
• Momssökning
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Johanna Siverskog

Ekonomisk prognos
Ekonom Johanna Siverskog lämnar en ekonomisk prognos som avser april månad.
Den preliminära uppföljningen redovisar -2 700 tkr totalt.
Uppföljningen i sin helhet redovisas i sammanträdeshandlingarna.
I ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Carl-Åke Söderqvist (s), Alf Andersson (s),
förvaltningschef Åke Strandberg, sektionschef Åsa Furén-Thulin och ekonom
Johanna Siverskog.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t godkänna rapporten.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Erik Spolander

Riktlinjer för insatser för vuxna 2008
Under år 2007 har ”Riktlinjer för insatser för vuxna 2008” reviderats. Riktlinjerna var
tidigare utarbetade tillsammans med barn-, familj- och ungdomssektionen men är
idag separerade.
Riktlinjerna redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t anta upprättat förslag till ”Riktlinjer för insatser för vuxna 2008”.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Michael Heimer (v),
förvaltningschef Åke Strandberg och sektionschef Erik Spolander.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Aina Pettersson

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Socialförvaltningen har gjort översyn av nu gällande delegationsordning/
beslutanderätt.
Upprättat förslag till reviderad delegationsordning/beslutanderätt redovisas i
sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

revidera socialnämndens delegationsordning i enlighet med
socialförvaltningens upprättade förslag.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Carl-Åke Söderqvist
(s), förvaltningschef Åke Strandberg, sektionschef Åsa Furén-Thulin, administrativ
chef Aina Pettersson.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

revidera socialnämndens delegationsordning i enlighet med socialförvaltningens upprättade förslag samt

att

revidera socialnämndens delegationsordning i enlighet med muntlig
föredragning i punkterna 1.1.1, 1.1.2 och Ekonomi.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Erik Spolander

Yttrande över revisionsrapport ”Gränsdragning mellan
landstingets och kommunens arbetsuppgifter för
personer med dubbeldiagnos”
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har haft i uppgift att genomföra en
granskning av om det finns ändamålsenlig planering och samverkan mellan
landstinget och kommunen utifrån de båda huvudmännens ansvarsområden kring
personer med dubbeldiagnos.
Revisorerna framhåller att de inom båda huvudmännen finns en utbredd vilja till
förbättrad samverkan kring målgruppen. Granskningen visar dock att det idag saknas
en ändamålsenlig planering och samverkan mellan huvudmännen för att åstadkomma
detta.
Revisorerna vill lyfta fram följande förslag till utvecklingsområden:
- att kommunen internt och tillsammans med landstinget definierar målgruppen och
ansvarfördelningen mellan huvudmännen
- att Socialnämnd och Vård- och omsorgsnämnd tydliggör respektive nämnds
ansvarområde för aktuell målgrupp
- att skriftligt samverkansavtal upprättas som klargör roller, mål och finansiering
- att struktur och organisation för samverkan utvecklas på olika nivåer.
Revisionsrapporten redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till yttrande:
Socialnämnden ska tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden lämna en
redogörelse för hur nämnderna avser att arbeta med de utvecklingsområden som lyfts
fram i rapporten. Samråd med Vård och omsorgsnämnden har skett beträffande
innehållet i detta svar.
Revisionsrapportens utvecklingsområden kommenteras i denna skrivning:
1. Att kommunen internt och tillsammans med landstinget definierar målgruppen och
ansvarsfördelningen mellan huvudmän.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Kommunerna och landstinget har för avsikt att genomföra en ny inventering av
personer med psykiska funktionshinder under hösten 2008. Den förra inventeringen
är drygt 10 år och då det åligger en kommun enligt 21a § socialtjänstlagen att göra sig
väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för personer med fysiska och
psykiska funktionshinder bidrar en inventering till ett bättre planeringsunderlag för
huvudmännens insatser. Det finns också en specifik kartläggning av dubbeldiagnosärenden gjord 2005.
Den tjänstemannagrupp som nämns nedan (AVP) har till uppgift ta fram underlag för
att tydliggöra respektive huvudmans ansvar för målgruppen.
2. Att socialnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden tydliggör var och ens
ansvarsområde för aktuell målgrupp.
Se svaret ovan. Förvaltningscheferna för vård- och omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen har även givit en tjänstemannagrupp i uppdrag att kartlägga alla
enskilda ärenden som aktualiserats som oklart ansvar mellan nämnderna samt ärenden
där båda nämnderna haft insatser (inkluderar dubbeldiagnosproblematik). En
preliminär rapport som underlag för beslut om förslag på respektive nämnds
ansvarsområde kommer att presenteras till uppdragsgivarna vid halvårsskiftet.
En permanent beredningsgrupp bestående av chef och handläggare från
handikappomsorgen samt chefer och handläggare barn- och vuxensidorna vid
socialförvaltningen finns sedan drygt ett år tillbaka. Erfarenheterna är mycket goda.
Vid behov bjuds motsvarande funktioner inom äldreomsorgen in till gruppen.
3. Att skriftliga samverkansavtal med tydliga roller upprättas.
Huvudmännen har i Miltonprojekt arbetat fram stödform till personer med
dubbeldiagnos. Som grund för projektet låg en från huvudmännen gemensamt
underskriven projektansökan.
Projektet mynnade ut i driftsförslag för ett dubbeldiagnosteam som protokollfördes
och där respektive huvudman, landstinget Sörmlands västra psykiatriska klinik,
Katrineholms kommuns socialnämnd samt Katrineholms kommuns vård- och
omsorgsnämnd förband sig att ställa resurser till förfogande enligt den driftsmodell
som projektet tagit fram. Emellertid har landstinget Sörmlands västra psykiatrisk
klinik inte levt upp till sitt åtagande att avsätta resurser och varit berett att starta
2008-01-01 så som överenskommits. Den troliga orsaken till detta är de stora
omstruktureringar av psykiatrin västra som utretts under hösten 2007. Men rapporten
ställer berättigade frågor om den politiska styrningen i landstinget varit/är
tillfredställande i denna fråga.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det är möjligt att ett avtal/överenskommelse som gjorts på politisk nivå istället för
mellan ansvariga tjänstemän kunde varit mera förpliktigande. Systemet med
samverkan bygger dock på att parterna är beredda att uppfylla sina åtaganden oavsett nivå. Ansvariga nämnders politiker bör sondera intresse och möjlighet att
teckna samverkansavtal med motparten på politisk nivå. Västra samverkansberedningen kan utgöra ett sådant forum för kontakter.
4. Att kommunen tillsammans med landstinget utvecklar ett gemensamt
förhållningssätt i arbetet kring personer med dubbeldiagnos.
Den nybildade partsammansatta och permanenta tjänstemannagruppen AVP
(arbetsgrupp västra psykiatri) trädde i funktion januari 2008. Arbetsgruppen består av
representanter från landstingspsykiatrin, primärvården samt från socialtjänst/vård och
omsorg i de tre kommunerna i västra länsdelen.
Arbetsgruppen arbetar på mandat från den partsammansatta tjänstemannagruppen
Närvård Västra, där bl.a. förvaltningschefer och verksamhetschefer för parterna är
representerade. AVP-gruppen har att driva utvecklings- och samverkansfrågor i
psykiatriområdet. Uppdraget innefattar såväl lösande av driftsproblem och ”daglig
samverkan” mellan huvudmännen som långsiktig strategisk planering. AVP-gruppen
har även till uppdrag att tillsätta undergrupper för att underlätta samverkan på olika
nivåer.
5. Att kommunen tillsammans med landstinget utvecklar former för att lösa
finansieringen så att personer i behov stöd/hjälp inte behöver vänta i onödan på
gemensamma insatser.
Verksamhetsansvariga tjänstemän hos huvudmännen har under 2007 berett flera
ärenden som medfört delat kostnadsansvar. Finansieringsfrågan är nära förknippad
med ansvarsfrågan och tydliggörande av respektive huvudmans roll i stödet till
personer med dubbeldiagnos.
Sammanfattningsvis pekar rapporten på en rad förbättringsområden inom stödet till
personer med dubbeldiagnos. Flera åtgärder har vidtagits och planering för andra
pågår. Tyngdpunkten på faktainhämtning i rapporten förfaller ha legat på
tjänstemän/behandlingspersonal nära brukarna. Det kan ha inneburit att vissa
påståenden i rapporten kring vidtagna samverkansåtgärder i organisationernas
ledningar etc. inte varit fullt kända för dessa tjänstemän.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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a t t ställa sig bakom denna redogörelse för hur nämnderna avser att arbeta med de
utvecklingsområden som lyfts fram i rapporten som sin eget samt
a t t överlämna redogörelsen till Kommunstyrelsen som remissvar.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Michael Heimer (v),
Else-Marie Gustavsson (s) samt sektionschef Erik Spolander.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Åsa Furén-Thulin

Rapport om verksamhetsbeskrivning av livsmedelsanläggning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i skrivelse daterad 2008-04-01 begärt att
socialnämnden inkommer med uppgifter om livsmedelsverksamheter i enlighet med
den nya livsmedelslagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2006.
Sektionschef Åsa Furén-Thulin har till miljö- och hälsoskyddsnämnden rapporterat
Klivets ungdomsboende som livsmedelsanläggning.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t godkänna rapporten.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Monika Lilja
Christian Cederhag

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2008
Alkoholinspektörerna har arbetat fram en tillsynsplan för år 2008 gällande
serveringstillstånd i Katrineholms kommun.
Kommunerna ska enligt 8 kap 1 § alkohollagen utöva tillsyn över efterlevnaden av
bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin och starköl.
Tillsynsplanen redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

godkänna tillsynsplanen, i enlighet med 8 kap 1 § alkohollagen (1994:1738)
för år 2008 gällande serveringstillstånd i Katrineholms kommun.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Else-Marie
Gustavsson (s) och förvaltningschef Åke Strandberg.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Meddelanden
Kommunstyrelsen
Beslut 2008-02-27 § 37 ”Förslag till reviderat arkivreglemente”. Kommunstyrelsen
ställer sig bakom den föreslagna revidering av arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter. Förslaget remitteras till samtliga nämnder för inhämtande av eventuella
synpunkter till den 30 april 2008.
Beslut 2008-02-27 § 33 ”Revidering av den övergripande drifts- och
investeringsbudgeten 2008 med plan 2009 – 2010. Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna den reviderade övergripande drifts- och
investeringsbudgeten 2008 med plan 2009 – 2010 med fyra punkter uppdrag.
Beslut 2008-03-26 ”Svar på revisionsrapport om Granskning av budgetförutsättningarna för socialnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att genomföra en
översyn av samtliga kommungemensamma styrdokument och komma med förslag på
en tydlig modell för en tydligare kommungemensam styrning under 2008.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom inkomna yttranden och överlämnar dessa till
revisorerna.
Beslut 2008-03-26 § 61 ”Svar på revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s
(rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) delårsrapport med
helårsprognos för 2007. Kommunstyrelsen ställer sig bakom inkomna yttranden och
överlämnar dessa till revisorerna som svar på revisionsrapporten om
Samordningsförbundet RAR:s delårsrapport med helårsprognos för 2007.
Kommunfullmäktige
Beslut 2008-03-17 § 42 ”Hantering av statsbidrag för flyktingar i Katrineholms
kommun”. Kommunfullmäktige beslutar att Gemensamma nämnden för
vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor för Katrineholms och
Vingåkers kommuner (VIAN) får för Katrineholms del ansvar för flykting- och
invandrarintroduktionen i samverkan med berörda aktörer. Författningssamlingen
uppdateras i enlighet med detta. – Beslutet består av ytterligare 9 punkter.
Beslut 2008-03-17 § 41 ”Revidering av den övergripande drifts- och investeringsbudgeten 2008 med plan 2009 – 2010”.
Kommunfullmäktige har den 21 april beslutat följande:
”I syfte att kontrollera och begränsa den totala investeringsvolymen får
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en genomgång av alla aktuella beslutade
investeringsprojekt och dess totala belastning på ekonomin år 2008 och framåt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Denna genomgång ska ligga till grund för beslut om nya investeringar i samband med
planering med budget för år 2009 med plan för 2010 – 2011.”
Övrigt
Avtal har träffats 2008-02-14 med Socialförvaltningen, Vingåkers kommun att anlita
Socialförvaltningen, Katrineholms kommuns skuldsanerare enligt skuldsaneringslagen (1994:334).
Kommunfullmäktige, Flens kommun har beslutat 2008-03-31 att säga upp sitt
medlemskap i Vårdförbundet Sörmland från och med 2008-12-31.
Kommunfullmäktige, Oxelösunds kommun har beslutat 2008-03-26 att begära utträde
ur Vårdförbundet Sörmland enligt § 18 i förbundsordningen från och med
2012-01-01.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga meddelandena till handlingarna.
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
Redovisas beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av delegation under
perioden mars – april 2008.
•
•
•
•
•
•
•

Biståndsärenden, socialtjänstlagen, blad 143 – 201
Föräldrabalken, faderskapserkännanden, blad 202 – 204
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, blad 205
Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, blad 206 – 207
Körkortslagen, blad 208
Personalärenden - anställningar, blad 209
Personalärenden – kurser och konferenser, blad 210

Utskottsprotokoll
2008-03-04
2008-03-19
2008-04-02
Protokoll samverkansgrupp
2008-03-04
Beslutspärm
Ärenden som inkommit och avskrivits utan vidare åtgärd till och med 2008-04-30.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga anmälningarna om delegationsbeslut till handlingarna.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Dnr 2007:154 001

Beredning Ove Melin
Gruppledaren Gudrun Lindvall i Miljöpartiet framförde till undertecknad den 29 april
2008 starka önskemål om att partiet bör få en ersättarplats i socialnämndens utskott.
Socialnämndens s-grupp föreslår därför, att socialnämndens utskott utökas till sju
ledamöter och sju ersättare, med fyra representanter från majoriteten och tre från
oppositionen för att fler ska erbjudas ersättarplatser.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

utöka utskottet till sju ledamöter och sju ersättare, med fyra representanter från
majoriteten och tre från oppositionen samt

att

majoriteten och oppositionen snarast inkommer med komplettering gällande
ledamöter och ersättare för beslut i socialnämnden den 11 juni 2008.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt upprättat förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Johanna Siverskog

Översyn investeringar 2008
Socialförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige genomfört översyn av
investeringar 2008. Av upprättad investeringsredovisning framgår att förvaltningen
bedömer det möjligt att avstå från tio procent av den totala investeringsvolymen,
d.v.s. 22 tkr.
Socialförvaltningen redovisar även att man kommer att begära investeringsmedel, för
uppgradering av verksamhetssystemet, i samband med planering av budget för år
2009.
Socialförvaltningens skrivelse jämte bilaga beträffande översyn av investeringar,
upprättad den 7 maj 2008, redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

överlämna förvaltningens förslag till investeringsredovisning enligt
Bilaga 1 till Kommunledningsförvaltningen för fortsatt beredning samt

att

med godkännande lägga förvaltningens information om
tidigareläggande av uppgradering av nytt verksamhetssystem till
handlingarna.
__________________
Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Jan-Olof Blomster
(fp), ekonom Johanna Siverskog och administrativ chef Aina Pettersson.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Dnr 2008:24 041

Budgetupptakt 2009
Förvaltningen fortsätter arbetet med Budget 2009.
Vid dagens sammanträde presenteras planeringsförutsättningar för 2009 som beslutats
av kommunstyrelsen.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

utifrån dagens diskussioner uppdra till förvaltningen att utarbeta ett första
förslag till Budget 2009 till nämndens sammanträde den 11 juni.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

