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Pettersson (c), Helene Severinsson (kd), Michael Heimer (v)
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bostadssamordnare Ulf Källstedt § 71 och 75
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Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkännes.
__________________

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Dnr 2007:91

2008-09-03

§ 66

Handläggare: Johanna Siverskog

Ekonomisk prognos
Ekonom Johanna Siverskog lämnar en muntlig preliminär ekonomisk prognos för
augusti månad som visar en fortsatt ökning av nettoavvikelsen mot budget.
__________________

Justerandes sign
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Handläggare: Johanna Siverskog

Revidering internkontrollplan 2008
Med anledning av att Kommunstyrelsen den 26 maj 2008 beslutat om revidering av
”Reglemente för ekonomiska transaktioner” ska samtliga nämnder se över sina
internkontrollplaner. Särskild hänsyn ska tas till de behov av behörighetskontroll som
finns för en komplett internkontrollmiljö.
Socialförvaltningen föreslår att ett kontrollmoment avseende behörighetsattest läggs
till internkontrollplanen 2008 vilken redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t fastställa förvaltningens förslag till reviderad internkontrollplan för år 2008.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s), KarlGunnar Ljungqvist (s) samt ekonom Johanna Siverskog och sektionschef Sara
Sjögren.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign
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Handläggare: Johanna Siverskog

Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands
årsredovisning 2007 med revisionsberättelse
Revisorerna i Samordningsförbundet RAR i Sörmland har granskat förbundets
verksamhet för år 2007 och har till samtliga medlemskommuner översänt
revisionsberättelsen för år 2007 för godkännande. Rapporten översändes den 8 juli till
Ekonomikontoret och Socialnämnden för yttrande. Ekonomikontoret och
Socialnämnden har valt att samordna sitt yttrande.
Revisorernas redogörelse
Revisorerna bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av
Samordningsförbundets resultat och ställning och är upprättad enligt kommunal
redovisningslag och god redovisningssed med undantaget att finansiella mål för god
ekonomisk hushållning inte har redovisats eller utvärderats. Revisorerna kan av den
anledningen inte bedöma resultatet i denna fråga.
Revisorerna för Samordningsförbundet RAR i Sörmland bedömer att förbundets
räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Årets negativa resultat på -6 488 tkr
avviker stort mot det budgeterade nollresultatet, men förklaras av att beviljade
projektmedel blivit större än budgeterat. Årets resultat innebär att Samordningsförbundet vid årets utgång redovisar ett negativt eget kapital på -307 tkr. Revisorerna
påpekar även att det med anledning av att större satsningar gjorts jämfört med vad
som budgeterats finns ytterligare skäl att se över finansiella mål för verksamheten.
Ekonomikontorets och socialförvaltningens förslag till yttrande
Ekonomikontoret har tagit del av revisorernas rapport och delar deras uppfattning
angående de åtgärder förbundet ska vidta. Samordningsförbundet RAR ska se över
och skapa finansiella mål för verksamheten samt i årsredovisningen bifoga en
utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Förbundet bör
även förtydliga och fastställa regler för när avtal för projekt ska upprättas.
Vi ser det dock som positivt att skatter och avgifter från och med januari 2007 har
redovisats i Samordningsförbundets skattekonto och inte genom Landstingets såsom
skett tidigare, samt att de medel (3 219 tkr), tillhörande Finsam/Dagmar
verksamheten, som förra året redovisades bland Samordningsförbundets Bankmedel
och Skulder har återbetalats till Landstinget och därmed inte finns upptagna i
årsbokslutet 2007.
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t ställa sig bakom ovanstående förslag till yttrande och överlämna det till
kommunstyrelsen.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s), Ewa Dahlgren (c) samt
ekonom Johanna Siverskog och förvaltningschef Åke Strandberg.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign
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Handläggare: Johanna Siverskog

Övergripande planering med budget 2009-2011
År 2006 förändrades budgetdirektiven till att bli planeringsförutsättningarna.
Målsättningen vara att på ett naturligt sätt integrera mål och budgetplanering till ett
övergripande dokument för kommunen. Ytterst handlar de om att utveckla
ledarskapet och styrprocessen i kommunen för att säkerställa att de övergripande mål
och uppdrag som beslutas fullföljs.
Facknämnderna i Katrineholms kommun ska med utgångspunkt från 2009 års
planeringsförutsättningar upprätta sina förslag till övergripande planering med budget
för planperioden 2009-2011.
Nämndernas förslag till övergripande planering kommer att utgöra grunden för
slutdokumentet ”Övergripande planering med budget 2009-2011” som
kommunfullmäktige, utifrån kommunstyrelsens förslag, fattar beslut om 2009-11-17.
Utgångsläget inför budgetåret 2009 är att kostnadsnivån och antalet ärenden inte
kommer att sjunka i förhållande till prognosen för 2008. Dessutom kommer det att
ske uppräkningar av riksnormen för försörjningsstödet, arvodesökningar inom
familjehem och till kontaktpersoner samt uppräkning av institutionskostnader. Detta
gör att Socialförvaltningen står inför fortsatt stora utmaningar under 2009.
Socialnämndens totala nettokostnad för budget 2009 uppgår till 85 918 tkr. Förslaget
redovisas i sammanträdeshandlingarna.
Förhandlingar har hållits med berörda fackliga organisationer.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t godkänna socialförvaltningens upprättade förslag till övergripande
planeringsdokument med budget 2009 – 2011, samt investeringar 2009 och att
överlämna förslaget till kommunstyrelsen.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s), Inger Björklund (kd), Ewa
Dahlgren (c), Kim Fröde (m), Michael Heimer (v), Alf Andersson (s) samt
förvaltningschef Åke Strandberg, ekonom Johanna Siverskog, sektionschef Sara
Sjögren, sektionschef Åsa Furén-Thulin och sektionschef Erik Spolander.
Justerandes sign
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Yrkanden
Ewa Dahlgren (c), Kim Fröde (m), Emma Callhammar (fp) och Inger Björklund (kd)
yrkar följande tillägg till Socialnämndens övergripande planering med budget 20092011:
”att intensifiera åtgärderna för att minska gruppen ungas beroende av
försörjningsstöd
att satsa ytterligare på stödet till utsatta barn
att återinföra fältassistenterna
att förstärka ramarna med 1,2 miljoner till förmån för våra satsningar.”
Tilläggsyrkandet bifogas protokollet som bilaga § 69:1.
Alf Andersson (s) yrkar avslag på Ewa Dahlgrens (c) med fleras tilläggsyrkande.
Proposition
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på socialförvaltningens
förslag till beslut och finner att nämnden bifaller detta. Han ställer därefter
proposition på Ewa Dahlgrens (c) med fleras tilläggsyrkande och Alf Anderssons (s)
avslagsyrkande på detta. Han finner att nämnden avslår Ewa Dahlgrens (c) med fleras
tilläggsyrkande.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Dahlgrens (c) med fleras tilläggsyrkande
reserverar sig Ewa Dahlgren (c), Kim Fröde (m), Emma Callhammar (fp) och Inger
Björklund (kd).
Reservationen bifogas protokollet som bilaga § 69:2.
__________________
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Handläggare: Monika Lilja

Tillsynsavgifter för nikotinläkemedel
Bakgrund
Nikotinläkemedel - försäljning och tillsyn
Sedan den 1 mars 2008 gäller lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel
(2007:1455). Lagen möjliggör för andra än Apoteket AB att sälja receptfria
nikotinläkemedel under förutsättning att verksamheten anmäls till den kommun där
handeln bedrivs.
Lagen ställer även upp vissa krav på handeln. Bl.a. ska verksamhetsutövaren efterleva
den 18-årsgräns som gäller för försäljning av dessa läkemedel. Läkemedelsverket har
tillsyn över detaljhandeln men kommunerna ska enligt lagen utöva kontroll över vissa
delar.
Läkemedelsverket tillhandhåller två vägledningar för att förtydliga kraven i verkets
föreskrifter (LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel:
•

Kontroll och tillsyn av detaljhandel med nikotinläkemedel

•

Detaljhandel med nikotinläkemedel

Utdrag ur
Lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel
”Anmälan
3 § En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med
nikotinläkemedel utan att först ha anmält handeln till den
kommun där handeln ska bedrivas. Om näringsidkaren saknar fast
driftställe i Sverige ska anmälan göras till Stockholms kommun.
Kommunen ska snarast underrätta Läkemedelsverket om anmälan.
Åldersgräns
4 § Nikotinläkemedel får inte säljas eller på annat sätt lämnas
ut till den som inte fyllt 18 år.
Om det finns särskild anledning att anta att läkemedlet är
avsett att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får
det inte lämnas ut.
Där detaljhandel med nikotinläkemedel bedrivs ska det finnas en
tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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första och andra styckena. Den som lämnar ut nikotinläkemedel
ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.
Egenkontroll
5 § Den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel ska
utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och
hanteringen av läkemedlen och se till att det finns ett för
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Information m.m.
6 § Den som inte omfattas av bestämmelserna om hälso- och
sjukvårdspersonal i 1 kap. 4 § lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får vid
detaljhandel med nikotinläkemedel endast lämna sådana
upplysningar om läkemedlet som framgår av bipacksedeln till
läkemedlet.
Tillsyn och kontroll
9 § Kommunen ska kontrollera efterlevnaden av 3-6 §§ och, när
det gäller anmälan och egenkontroll, de föreskrifter som
meddelats med stöd av 14 §.
Kommunen har rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för kontrollen. För att utföra sina
uppgifter enligt denna lag har kommunen rätt att få tillträde
till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband
med försäljning och hantering i övrigt av nikotinläkemedel.
Kommunen har dock inte med stöd av denna lag rätt till
tillträde till bostäder.
Avgift
10 § En kommun får för sin kontroll ta ut avgift av den som
bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel.”
Alkoholinspektören har gått igenom övriga länets kommuners avgifter och lämnar
härmed förslag på avgifter som följer övriga länets avgifter.
Förslag på avgifter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tillsynsavgift enbart nikotinläkemedel

1 000 kr

Tillsynsavgift nikotinläkemedel för
handlare som även försäljer tobak

500 kr
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Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t föreslå Kommunfullmäktige att fastställa föreslagna avgifter för tillsyn av
nikotinläkemedel,
a t t de nya avgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2009,
a t t socialnämnden medges rätt att årligen räkna upp avgifterna med hänsyn till
konsumentprisindex.
__________________
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Handläggare: Ulf Källstedt

Hemförsäkring vid tecknande av andrahandskontrakt
Bakgrund
Av skilda skäl finns det människor i Katrineholms kommun som inte får ett eget
hyreskontrakt. I dessa fall skriver Socialnämnden ett förstahandskontrakt med aktuell
hyresvärd och ett andrahandskontrakt med aktuell hyresgäst. Socialnämnden blir
således både hyresgäst och hyresvärd. I de flesta fall sker detta kontraktsskrivande
med Katrineholms Fastighets AB.
I andrahandskontrakten finns det inskrivet en rad villkor som hyresgästen förbinder
sig att följa. Om så inte sker kan det finnas skäl till uppsägning av kontraktet. Ett av
dessa villkor är att varje hyresgäst ska teckna en hemförsäkring och se till att hålla
den aktuell.
Aktuell situation
Av olika skäl är det ett tidsödande arbete att kontrollera och följa upp att aktuell
hemförsäkring finns för varje hyresgäst med ett andrahandskontrakt. Det har inträffat
att hemförsäkring har saknats och det har i dessa fall inneburit kostnader för
nämnden.
Undertecknad har via Stig Bernberg (ansvarig för försäkringar i Katrineholms
kommun) och försäkringsmäklare Anders Orebrant i Stockholm (08-4124288) fått
veta att det är möjligt för nämnden att självständigt teckna hemförsäkringar för varje
hyresgäst via försäkringsbolaget Moderna Försäkringars egen webbplats. Premien
läggs på hyreskostnaden. Katrineholms Fastighets AB har förhandlat fram denna
förmånliga och omfattande hemförsäkring till ett konkurrenskraftigt pris.
Premien för ensamstående är 582 kr/år, d.v.s. 48,50 kr/mån. För familj 647 kr/år,
54 kr/mån. Dessa siffror bygger på ett lösöresbelopp om 100.000 kr. Enligt
försäkringsbolaget är självrisken 1.500 kr oavsett lösöresbelopp. Antal
andrahandskontrakt ligger mellan 25 till 35 st. Vid dagens datum är antalet 30 st. Det
finns idag ytterligare förfrågningar från människor som inte får ett eget
förstahandskontrakt.
Bedömning
Ett förfarande enligt ovan skulle underlätta hanteringen och tillsynen av att alla med
ett andrahandskontrakt verkligen har en aktuell och giltig hemförsäkring. Skulle
också minimera risken för oönskade kostnader för nämnden.
Justerandes sign
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Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
a t t godkänna att hemförsäkringar tecknas för människor med andrahandskontrakt
som det beskrivs enligt ovan,
a t t socialförvaltningens bostadssamordnare kan teckna hemförsäkringar via
Moderna Försäkringars webbplats och att premien för denna bakas in i
hyreskostnaden samt
a t t i de fall kostnaden för hemförsäkring inte kan läggas ovanpå hyreskostnaden
finansieras denna kostnad inom ramen för försörjningsstöd.
__________________
Under nämndens överläggning yttrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s), Gunnel
Wickbom (m), Kim Fröde (m), Michael Heimer (v) samt bostadssamordnare Ulf
Källstedt och sektionschef Sara Sjögren.
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
__________________

Justerandes sign
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Dnr 2008:27

Meddelande om ordförandebeslut
Meddelas att ordförande Ove Melin (s) beslutat 2008-08-06 avseende rapportering av
ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för andra kvartalet 2008 följande:
”att godkänna sektionscheferna rapportering om ej verkställda gynnande
biståndbeslut enligt 4 kap 1 § SoL samt
att till kommunfullmäktige anmäla att inga gynnande ej verkställda
biståndbeslut enligt 4 kap 1 § SoL som är äldre än tre månader finns att
rapportera.”
Rapporteringen avser både barn-, familj- och ungdomssektionen samt vuxen- och
missbruksgruppen.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga meddelandet till handlingarna.
__________________

Justerandes sign
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Statistik – barn-, familj- och ungdomssektionen samt
försörjningsstöd
Redovisas statistik avseende barn-, familj- och ungdomssektionen samt avseende
försörjningsstöd till och med juli månad.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga redovisningen till handlingarna.
__________________
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Meddelanden
Kommunstyrelsen
Beslut 2008-05-26 § 105 ”Revidering av regler för ekonomiska transaktioner”. KS
uppmanar samtliga nämnder att i enlighet med sin delegationsordning se över sina
internkontrollplaner till den 1 november 2008 och särskilt ta hänsyn till de behov av
behörighetskontroll som finns för en komplett internkontrollmiljö.
Beslut 2008-05-26 § 106 ”Organisationsöversyn för kommunstyrelsens
ansvarsområde, del 3”.
Beslut 2008-06-18 § 131 ”Tertialuppföljning 2008-04-30 för Katrineholms
kommun”. KS uppdrar åt de nämnder som prognostiserar underskott att vidta de
åtgärder som behövs för att klara budgetramarna. Socialnämnden kallas till
nästkommande KS i syfte att fördjupa uppsikten över verksamheten.
Beslut 2008-06-18 § 133 ”IT-strategi för Katrineholms kommun”. KS antar redovisat
förslag till IT-strategi vilken också ersätter tidigare IT-strategi för Katrineholms
kommun. KS uppdrar till kommunledningsförvaltningen att inför KS oktobersammanträde återkomma med en bedömning om IT-visionen och IT-strategin ska
förlängas att gälla efter 2008.
Beslut 2008-06-18 § 136 ”Svar på revisionsrapporten Gränsdragning mellan
landstinget och kommunens arbetsuppgifter – dubbeldiagnos. KS bedömer att
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden gör vad som kan förväntas för en bra
samverkan kring målgruppen. De yttranden som inkommit ställer sig styrelsen bakom
och överlämnar dessa till revisorerna. Styrelsen vill också framföra till revisionerna i
samband med revisionssvaret att det kunde ha varit lämpligt att kommunens revisorer
hade samordnat granskningen med en motsvarande granskning inom landstinget av
landstingets revisorer.
Beslut 2008-06-18 § 145 ”Framtida organisering av kommunledningen”. KS beslutar
att från årsskiftet 2008/2009 tas rollen som biträdande kommunchef bort.
Kommunchefen blir således också chef för kommunledningsförvaltningen och leder
kommunens samlande tjänstemannaorganisation. Denna förändring kommer att skapa
en ökad tydlighet och ge en långsiktigt stabil ledning av kommunen. Nuvarande
biträdande kommunchefs förordnande övergår till ett förordnande som kommunchef.
Nuvarande kommunchefs kompetens kommer att behållas i kommunledningen i en
roll som senior advisor/rådgivare och för ledning av större utvecklingsprojekt.
Kommunfullmäktige
Beslut 2008-03-17 § 43 ”Förslag till förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland”.
KF godkänner Vårdförbundet Sörmlands förslag till förbundsordning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2008-09-03
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Beslut 2008-06-16 § 124 ”Organisationsöversyn för kommunstyrelsens
ansvarsområde, del 3”.
Beslut 2008-06-16 § 126 ”Revidering av arkivreglementet med tillämpningsföreskrifter”. KF fastställer förslaget till reviderat arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter.
Beslut 2008-06-16 § 127 ”Revidering av regler för ekonomiska transaktioner”. KF
fastställer förslaget till reglemente för ekonomiska transaktioner.
Beslut 2008-06-16 § 128 ”Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
(fjärde kvartalet 2007, första kvartalet 2008)”. Rapporteringen av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga meddelandet till handlingarna.
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2008-09-03
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Aktuell information
Bostadssamordnare Ulf Källstedt informerar om handläggningen med andrahandskontrakt. För närvarande har cirka 30 personer andrahandskontrakt genom
socialtjänsten och 5-6 står på kö.
Från en träff med Arbetsmiljöverket den 27 augusti informerade ordförande Ove
Melin om att tillsyn ska göras på alla förvaltningar i kommunen av tre inspektörer
med besök på socialförvaltningen den 4 september.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t godkänna rapporten.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2008-09-03
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Anmälan av delegationsbeslut
Redovisas beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av delegation till och med
juli månad 2008.
•
•
•
•
•
•

Biståndsärenden, socialtjänstlagen, blad 249 – 342
Föräldrabalken, faderskapserkännanden, blad 343 – 345
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) blad 346 – 348
Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) blad 349 – 351
Körkortslagen, blad 352 – 353
Personalärenden, anställningar, blad 354 – 355

Utskottsprotokoll
2008-06-11
2008-06-19
2008-07-10
2008-08-20
Beslutspärm
Ärenden som inkommit och avskrivits utan vidare åtgärd till och med 2008-07-31.
Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t lägga anmälningarna om delegationsbeslut till handlingarna.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

