
Socialnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från socialnämnden

Tid och plats 2022-06-01, 08.00, B-salen,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 09.25 – 09.35, 10.50 - 11.10

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef, Patrik Rosin,

verksamhetschef AoB, Karin Pramlid, utredare , Julia Sundberg,

utredare,§ 28 Jenny Neimann, ekonom, Linda Lundin,

kommunalråd

Justerare Harke Steenbergen (ordinarie)

Mari Klasson (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 25 - 32

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Harke Steenbergen

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Socialnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2022-06-02

Datum för anslagets nedtagande: 2022-06-27

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 25 - 32
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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Harke Steenbergen (S) som ordinarie och Mari Klasson (C) som

ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: KS.2021.354

§ 25

Motion angående äldreomsorgsplan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet (V), Lena Staaf, Benny Åberg, Birgitta Fredriksson och Kerstin Löfgren,

inkom 2021-11-08 med en motion till kommunfullmäktige med ett antal förslag samt

frågeställningar. De föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utforma en ny

äldreomsorgsplan för tiden 2022-2032 med närmare detaljer för åren 2022-2025, samt

att den nya äldreomsorgsplanen ska samordnas med bostadsförsörjningsplanen.

Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-11-22 och

skickades vidare till Socialnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse SN - Motion angående äldreomsorgsplan, 2022-05-02

2. Motion angående äldreomsorgsplan

Tjänsteförslag
1. Motionen anses vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Vänsterpartiet i Gnesta

~ Förvaltningschef socialförvaltningen



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: SN.2022.12

§ 26

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2022 finns 14 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 9 
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. 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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-03.

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: SN.2022.41

§ 27

Ianspråktagande av investeringsmedel för
socialnämnden 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel Socialnämnden

2022 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med i kommunfullmäktige beslutad ram för investeringar 2022 så ämnar

Socialförvaltningen att ta medel i anspråk för genomförande av följande projekt:

investeringar avseende digitalisering i verksamheten, kontorsutrustning,

journalsystem, projektledning av implementering av nytt journalsystem, inventarier

förvaltning, inventarier verksamheten samt larm.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ianspråktagande av investeringsmedel för socialnämnden 2022,

2022-05-11

2. Bilaga Ianspråktagande av investeringsmedel Socialnämnden 2022

Tjänsteförslag
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel Socialnämnden

2022 får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Förvaltningschef

~ Förvaltningsekonom



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: SN.2022.42

§ 28

Delårsrapport socialnämnden 2022

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen delårsrapport efter april.

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med åtgärder för en ekonomi i

balans.

3. Medge att erforderliga delegationsbeslut, som inte ryms inom

socialnämndens budget, kan fattas samt att dessa beslut rapporteras till

socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens resultat tom. april uppgår till +2 971 tkr. Social nämndens resultat för

perioden uppgår till -57 tkr, Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård har ett negativt

resultat för perioden på -5 623 tkr. Positiva resultat återfinns inom

Förvaltningsledningens, +155 tkr, Stöd och vägledning +2 974 tkr samt Administration

och bistånd, +5 521 tkr.

Prognosen för socialnämnden uppgår till -716 tkr. Negativa prognoser återfinns inom

Förvaltningsledningen (-1 155 tkr) och Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård (-16

074 tkr). Positiva prognoser redovisas för Socialnämnden (+34 tkr), Stöd och

vägledning (+4 177 tkr) och Administration och bistånd (+12 302 tkr). 

Prognos: -716 tkr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-25

2. Analys bokslut april 2022 Socialnämnden

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen delårsrapport efter april.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar följande tilläggsförslag till nya beslutspunkter;

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans.

3. Medge att erforderliga delegationsbeslut, som inte ryms inom

socialnämndens budget, kan fattas samt att dessa beslut rapporteras till

socialnämnden

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag om två nya beslutspunkter och

finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens

tilläggsförslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom, socialförvaltningen

~ Förvaltningschef, socialförvaltningen

~ Socialnämnden



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: SN.2022.17

§ 29

Ansökan om bidrag, BRIS

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att delvis bevilja ansökan från BRIS region mitt och

beviljar 11 516 kr i ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2023, istället för det

sökta bidraget om 25 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
BRIS är en ideell organisation som arbetar för barns rättigheter i samhället. De är

Sveriges nationella stödlinje för barn och unga och erbjuder professionellt samtalsstöd

via chatt, mejl och telefon till alla barn upp till 18 år oavsett i vilken kommun barnet

bor. BRIS meddelar att pandemin har drabbat barn med anledning av de

samhällsförändringar som skett. Många har fått en förstärkt utsatthet i hemmet och

försämrad psykisk hälsa och de som drabbats hårdast är barn som redan innan krisen

befann sig i en utsatt situation eller led av psykisk ohälsa.

BRIS ansöker om 25 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2023. BRIS region mitt

ansöker om bidrag från flera kommuner i Sörmland och kringliggande kommuner.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-22

2. Ansökan om bidrag från BRIS inkommen 2022-02-10

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden beslutar att delvis bevilja ansökan från BRIS region mitt och

beviljar 11 516 kr i ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2023, istället för det

sökta bidraget om 25 000 kr.

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Linnarsson Utne lämnar (Fi) följande ändringsförslag; Att BRIS beviljas

bidrag om 25 000 kr.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Harke Steenbergen (S) och Mari Klasson (C) bifaller framskrivet förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

Katarina Linnarsson Utnes (Fi) ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt

framskrivet förslag.

Reservationer
Katarina Linnarsson Utne (Fi) reserverar sig muntligt.

Sändlista
~ BRIS region mitt, Box 101 47, 121 28 Stockholm - Globen

~ Kvalitetsteamet, Socialförvaltningen



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: SN.2022.1

§ 30

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
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 delegationsbeslut 2022-04-20 — 2022-05-24

~ Förteckning över anställningar 2022-04-01 — 2022-04-30



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: SN.2022.2

§ 31

Anmälningsärenden

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
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 2022-04-20

~ Protokoll från sociala utskottet 2022-05-18

~ Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-04-29



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: SN.2022.3

§ 32

Förvaltningschefen informerar

Beslut

~ Seniordagen

~ Boende för flyktingar från Ukraina

~ Socialförvaltningens organisation

~ Inför framtidsplan 2023-2025

~ Arbetsmiljökartläggning inom hemtjänsten

~ Enkät för chefernas arbetsmiljö samt handlingsplan

~ Covid rapporteras inte längre till Socialstyrelsen



JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

 

UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum: 2022-06-01 
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NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

Ingrid Jerneborg Glimne, Ordf M X         
Harke Steenbergen, 1:e v ordf S X          
Mari Klasson, 2:e v ordf C X         
Carl Johan Ekström, Led  M X X §25        
Sami Smedberg, Led S  X  Ann-Sofie Karlsson       
Rebecka Sahlman, Led M  X  Anette Furå       
Nina Erro, Led L  X  Elin Ekstrand       
Anne-Lise Ljung, Led SD X         
Katarina Linnarsson Utne, Led Fi X         
Anita Bell, Ers Ersättare    M  X        
Ann-Sofie Karlsson, Ers Ersättare    S X         
Vasil Pema, Ers Ersättare    M  X        
Anette Furå, Ers Ersättare    S X         
Elin Ekstrand, Ers Ersättare    C X         

      

  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 

   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 

   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 

   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 

   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 

   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 

   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 

   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 
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