
Socialnämnden Kallelse - Kungörelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Sammanträde i socialnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 7 december 2022, kl. 09.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 08.00, B-salen, Elektron. Oppositionen (C, L); kl. 08.00.

Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (V, MP, Fi); kl. 08.00. Björken, Elektron.

Oppositionen (SD); kl. 08.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare
Ordinarie: Elin Ekstrand (C) Ersättare: Carl Johan Ekström (M)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret

Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 6, Ej offentliga 7

Nr Diarienummer Ärende

Information från föredragande

1 SN.2022.4

· Strategiplan för fördjupad samverkan kring

tidiga insatser, Jenny Gustafsson och Johan

Skeppstedt

www.gnesta.se


Socialnämnden Kallelse - Kungörelse
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Ingrid Jerneborg Glimne Marie Solter

Ordförande Sekreterare

· Färdtjänst och riksfärdtjänst, Adam Hedstig

Beslutsärenden kommunfullmäktige

2 SN.2022.12
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS

Beslutsärenden socialnämnden

3 SN.2022.65
Ansökan föreningsbidrag Brottsofferjouren Östra

Sörmland

4 SN.2022.71 Sammanträdestider 2023

5 SN.2022.1 Redovisning av delegationsbeslut

6 SN.2022.2 Anmälningsärenden

Förvaltningschefen informerar

7 SN.2022.3 Förvaltningschefen informerar



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2022-11-04

Diarienummer: SN.2022.12

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut, kvartal 3, 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning
För tredje kvartalet 2022 finns 19 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 11
stycken inom LSS och 8 ärende inom SoL. Övriga områden hade inga ärenden att
rapportera. Alla beslut är rapporterade och återrapporterade till IVO, Inspektionen för
vård och omsorg. Rapporten omfattar ej verkställda beslut inom tre månader från det
att beslut togs eller avbröts.

Ärendebeskrivning
I lag och förarbeten till lag framgår att nämnden ska lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens beslut som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för respektive beslut. I statistikrapporten ska anges vilka typer
av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. I förarbetena framgår vidare att statistikrapporten som lämnas till
fullmäktige ska ut formas på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om enskilda
inte lämnas ut. Rapporten kan efter begäran lämnas ut till allmänhet och media. Enligt
förarbetena ska det därför inte gå att härleda vilka personer besluten gäller och
nämnden ska inte ange skäl till varför de rapporterade besluten inte är verkställda,
eftersom det inte är tänkt att skapa en diskussion kring enskilda ärenden.

Socialnämnden ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), revisorer
och kommunfullmäktige beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdagen. Kommunen kan åläggas en särskild avgift (sanktionsavgift) om beslut
inte verkställs inom skälig tid. Vad som är skälig tid avgörs från fall till fall och
beroende på omständigheterna.
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Ej verkställda beslut inom tre månader

Enhet Beslut om

insats fattat

Typ av insats Kommentar

1.Biståndsenheten 2021-07-19 LSS-kontaktperson Tackat nej till att

kommunen ordnar

kontaktperson, vill

ordna egen.

återkommer när de

har hittat någon.

Kontinuerlig

kontakt i ärendet

2. Biståndsenheten 2021-08-05 SoL boende Verkställt 2022-07-

06

3. Biståndsenheten 2021-10-26 SoL Boende Tackat nej till plats

2022-03-09, står

kvar i kö, inväntar

nytt erbjudande.

4. Biståndsenheten 2021-11-18 LSS-korttids Ej hittat lämplig

utförare än,

resursbrist

5.Biståndsenheten 2021-11-25 LSS-Boende Har boendestöd

och kp, ökat stöd i

väntan. platsbrist.

6. Biståndsenheten 2021-12-10 LSS-

Kontaktperson

Vill själv avvakta

och höras längre

fram, tackar nej till

erbjudande.

avslutas 2022-08-

10.

7.Biståndsenheten 2021-12-17 LSS-boende Verkställt externt

2022-08-01

8. Biståndsenheten 2021-12-28 LSS-boende 2022-06-17,

erbjuden plats,

verkställs i 2022-

07-22
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9.Biståndsenheten 2022-01-12 SoL-boende Platsbrist

10.Biståndsenheten 2022-01-20 SoL-boende verkställt 2022-07-

28

11. Biståndsenheten 2022-01-25 LSS-kontaktperson Resursbrist

12. Biståndsenheten 2022-03-29 SoL-boende Verkställt 2022-07-

12

13. Biståndsenheten 2022-04-22 LSS-

kontaktperson.

Ej fått kontakt med

personen för att

kunna erbjuda.

Enskilde har ej

återkommit med

svar.

14. Biståndsenheten 2022-05-12 SoL Boende Resursbrist,

insatser i hemmet i

väntan på plats

15. Biståndsenheten 2022-05-13 SoL Boende Resursbrist

16. Biståndsenheten 2022-05-18 SoL Boende Tackar nej 2022-

09-02, har fått

plats i annan

kommun.

17. Biståndsenheten 2022-05-30 LSS-korttids Resursbrist

18.Biståndsenheten 2022-06-09 LSS-boende Resursbrist

19.Biståndsenheten 2022-06-30 LSS-

kontaktperson.

Utförarare har

tackat nej,

resursbrist.
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Bedömning

 Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan förra gången. Antal rapporterade
beslut är 19 totalt under kvartal 3 2022, under kvartal 2 2022 var det 16 stycken
ärenden som rapporterades.

 Av de 19 rapporterade ärendena har 7 ärenden avslutats eller verkställts under
perioden.

 I ett ärende har personen tackat nej till erbjuden plats och inväntat nytt
erbjudande om plats eller utförare.

 I två ärende förs kontinuerlig kontakt med företrädare och enskild angående
hur ärendet skall verkställas.

 6 ärenden inom LSS har ej verkställts på grund av platsbrist och 3 inom SoL

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan medföra konsekvenser för ekonomin om Inspektionen för vård och

omsorg (IVO) ansöker om att Socialnämnden ska åläggas betala en särskild avgift

enligt 28 a § lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) eller enligt

16 kap 6 a § Socialtjänstlagen och om Förvaltningsrätten beslutar att bifalla denna

ansökan. Avgiften varierar i varje enskilt ärende.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-11-04

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

Lena Karlsson Lekell

Förvaltningschef

Olof Åberg

Utredare
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Upprättad: Diarienummer:
SN.2022.65

Socialnämnden

Ansökan föreningsbidrag Brottsofferjouren
Östra Sörmland

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Nämnden beviljar Brottsofferjouren Östra Sörmland 11 571 kr i ekonomiskt bistånd

för 2022.

Ärendebeskrivning
Brottsofferjouren Östra Sörmland (org. nr. 817607 - 2158) ansöker om föreningsbidrag

för tiden 2023-01-01 -- 2025-12-31 med två kronor per invånare och år.

Brottsofferjouren Östra Sörmland ansöker även i Nyköping, Trosa och Oxelösund

kommuner.

Brottsofferjouren är en ideell organisation och verksamheten består av stödpersoner

samt en nationell stödlinje för brottsoffer, anhöriga eller vittnen till brott.

Stödpersonerna kan bland annat hjälpa till med samtalsstöd, myndighetskontakter,

information och vägledning i rättsprocesser.

Förvaltningens synpunkter
Då verksamheten är viktig för kommunen och Socialförvaltningen föreslås att

Socialnämnden beviljar brottsofferjouren Östra Sörmland bidrag om 11 571 kr. Bidraget

motsvarar 1 krona per person baserad på den senaste mätningen av antalet invånare i

Gnesta kommun gjord i juli 2022.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Det är fler kvinnor än män som får hjälp av Brottsofferjouren. Könsfördelning bland

hjälpsökande hos Brottsofferjouren var enligt senaste nationella statistiken från 2021

65% kvinnor, 35% män, 7% icke-binära, 1% genderfluid. Fördelningen över de

hjälpsökande är dock ingenting som påverkas av beslutet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse SN - Ansökan föreningsbidrag Brottsofferjouren 2022-11-04

2. Ansökan om föreningsbidrag inkommen 2022-09-29
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Sändlista
~ Brottsofferjouren Östra Sörmland, Hospitalsgatan 21, 611 32 Nyköping

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen

Lena Karlsson Leksell Julia Sundberg

Förvaltningschef Utredare



 

Y#rligare telefonnummer: 116 006   

Östra Sörmland 
2022-09-27 

Gnesta kommun   
Trosa kommun 

Ansökan om föreningsbidrag 

Bro#sofferjouren Östra Sörmland (org.nr. 817607 - 2158) ansöker härmed om 
föreningsbidrag för Kden 2023-01-01 -- 2025-12-31 med två kronor per innevånare och år 
enligt SCB:s officiella mätning för föregående år. Härvid åberopas det utkast Kll 
överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) som vi skickar som bilaga.  

En sådan överenskommelse har träffats mellan Nyköpings kommun och vår förening i slutet 
av 2017. De#a är en fördel för oss och rimligtvis även för kommunen, e]ersom vi bä#re kan 
planera vår verksamhet långsikKgt och även slipper det årliga ansökningsförfarandet. Det är 
e# önskemål från vår sida a# liknande överenskommelser kan träffas även med Gnesta, 
Oxelösund och Trosa! Det medskickade förslaget Kll överenskommelsen kan väl användas 
som en lathund, men innehållet kan naturligtvis göras både enklare och fylligare. 

Med vänlig hälsning! 

Bro#sofferjouren Östra Sörmland 

Gunilla Gandré 
Ordförande 

Hospitalsgatan 21                                                                                                                                                                                 

611 32 Nyköping 

e-post: info@o-sormland.boj.se 
www.ostrasormland.boj.se 

Bankgiro: 5427-5144 
Föreningens organisaKonsnummer: 817607-2158 

mailto:info@o-sormland.boj.se
http://www.ostrasormland.boj.se


Bilagor: Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap,  Ekonomisk redovisning för år 
2021 , Verksamhetsberä#else för år 2021,  Protokoll ifrån årsmöte 2022 , KonsKtuerande 
styrelsemöte , Protokoll nr 6 2022 05 31 punkt 8a) samt Verksamhetsplan för 2022. 
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Upprättad:
Diarienummer: SN.2022.71

Socialnämnden

Sammanträdestider 2023

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Anta följande sammanträdestider för 2023:

2. Sammanträdena äger rum klockan 09.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, om inte något annat beslutas.

Sammanfattning
Nämnden ska enligt kommunallag 6 kap. § 23, besluta om sina sammanträden under

verksamhetsåret. Praxis för socialnämndens sammanträden är att dessa infaller på

onsdagar, med start kl 9:00. Socialnämnden sammanträder i Frösjön/Lockvattnet.

Avsteg från praxis kan ske vid exempelvis helgdagar, lovveckor, för att säkerställa de

kommunalekonomiska processerna samt socialnämndens beslutsprocess. Tider för

Nämndsammanträden Presidium (kl. 8.00)

18 januari 11 januari

22 februari 15 februari

29 mars 22 mars

26 april 19 april

24 maj 17 maj

14 juni 7 juni

23 augusti 16 augusti

27 september 20 september

15 november 8 november

13 december 6 december
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presidiets möten grundas på beslutade datum för socialnämndens sammanträdestider

och kan vid behov komma att ändras

Ärendebeskrivning
Vid framskrivning av förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden 2023 har

hänsyn primärt tagits till den kommunalekonomiska planerings- och

uppföljningsprocessen. Denna process är styrande vid sammanträdestidernas

förläggning, så att kommunen uppfyller det lagkrav som finns för hantering av

kommunens årsredovisning, delårsuppföljning och budget. Bestämmelser avseende

dessa processer återfinns i kommunallagen 11 kap. §§ 8, 16, 20. Därutöver är hänsyn

taget till regionala organs sammanträdesdagar samt sammanträdespraxis i Gnesta

kommun.

Förslaget beaktar och möjliggör för en effektiv ärendeberedning från nämnd och

styrelse till fullmäktige genom att respektive nämnd och styrelsesammanträde är

planerat i förhållande till de datum kommunfullmäktige föreslås sammanträda.

Tiderna för presidiets möten är satta utifrån nämndens sammanträdestider och kan vid

behov komma att ändras.

Förvaltningens synpunkter

Juridiska konsekvenser
Förslaget överensstämmer med bestämmelser i kommunallagens 6 kap. § 23 och 11
kap. § 20.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget överensstämmer med kommunala styrdokument som reglerar det

ekonomiska området samt socialnämndens reglemente § 14.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-11-30

Lena Karlsson Leksell Marie Solter

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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Sändlista
~ Socialförvaltningen

~ Kanslienheten
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Upprättad: 2022-11-30
Diarienummer: SN.2022.1

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av socialnämnden

antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden.

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa

delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad

delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att

socialnämndens protokoll justeras och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över anställningar 2022-10-01 — 2022-10-31



Socialnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2022-10-01 – 2022-10-31 
Socialsekreterare 

Organisation: Stöd till arbete 

Tillsvidare, From: 2022-10-17 

Heltid, 

Utfärdat av: Adam Hedstig, Enhetschef 

Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Tillsvidare, From: 2022-10-17 

Heltid,  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Boendestödjare 

Organisation: Boendestöd 

Tillsvidare, From: 2023-01-01 

Deltid (84,19%),  

Utfärdat av: Camilla Ytterdahl, Enhetschef 

Enhetschef 

Organisation: Förvaltningsledning 

Tillsvidare, From: 2023-01-18 

Heltid,  

Utfärdat av: Lena Karlsson Leksell, Förvaltningschef 

Sjuksköterska 

Organisation: Hälso- och sjukvård 

Tillsvidare, From: 2022-10-03 

Deltid (90,01%) 

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Sjuksköterska 

Organisation: Hälso- och sjukvård 

Tillsvidare, From: 2022-10-18 

Heltid,  

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Sjuksköterska 

Organisation: Hälso- och sjukvård 

Tillsvidare, From: 2022-10-18 

Heltid,  

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Socialsekreterare 

Organisation: Barn o familjeenheten 

Tillsvidare, From: 2023-02-01 

Heltid,  

Utfärdat av: Susanne Mårtensson Rivera, Enhetschef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2022-10-01 – 2022-10-31 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Vikariat, 2022-10-01 - 2022-12-31,  

Deltid (75,00%) 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Dagverksamhet 

Särskild visstidsanställn, 2022-10-24 - 2022-12-31 



Deltid (65,00%),  

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Personlig assistent 
Organisation: Personlig assistans 
Vikariat, 2022-10-11 - 2023-02-06,  
Deltid (80,00%),  

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 
Personlig assistent 
Organisation: Personlig assistans 
Vikariat, 2023-02-06 - 2023-04-30,  
Deltid (90,01%),  

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 
Arbetshandledare 

Organisation: Daglig verksamhet Samba 

Vikariat, 2022-11-01 - 2023-08-31,  

Heltid,  

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 
Boendepersonal 

Organisation: Boende Mårdstigen 

Vikariat, 2022-10-03 - 2023-03-31, 

Deltid (83,95%),  

Utfärdat av: Nora Holm, Chef 
Aktivitetssamordnare 

Organisation: Förvaltn o utvecklingsenhet 

Vikariat, 2022-11-04 - 2023-09-30,  

Heltid,  

Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 
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Upprättad: 2022-11-30
Diarienummer: SN.2022.2

Socialnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som 
socialförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för socialnämnden, utgör 
anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos 
kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~  Protokoll från sociala utskottet 2022-11-23
~  Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2022-10-21
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