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GNESTA KOMMUN

2020 -01- 0?

Vänsterpartiet Gnesta

Interpellation till Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne
Angående socialtjänstens insatser med förebyggande ungdomsarbete i form
av fältarbete.
I Gnesta tätort har under ganska kort tid nyligen fyra rån begåtts av ungdomar, två mot unga kvinnor,
ett mot en yngre man och ett mot en äldre kvinna.
Ett par ungdomsgäng har också setts driva omkring i Gnesta och snattat och bråkat. Det finns också
droger i Gnesta
Det är viktigt att i god tid stävja dessa beteenden och följa upp de aktuella ungdomarna och deras
familjer med förebyggande sociala insatser.
En del av ungdomarna är kända av personalen på fritidsgården Chili som har byggt en relation till
dem och därför kan få kontakt med dem även vid stökiga tillfällen. Detta har varit till god nytta när
personalen tidigare fältarbetade på fredags-och helgkvällar. Även polis som vi har talat med intygar
att kontakten med Chilis personal har varit till stor nytta.
Sedan drygt ett år får dock inte Chilis personal fältarbeta. Skäl som anges är att det är socialtjänstens
uppdrag. Socialtjänstens personal har varit ute vid ett par enstaka tillfällen i somras, därefter inte alls
såvitt känt. Socialtjänstens personal har inte samma djupa vardagskontakt med ungdomarna som
Chilis personal men vid mer frekvent fältning kan naturligtvis en sådan byggas upp. Gärna i
samarbete med personalen på Chili. Socialtjänsten kan och bör också följa upp stödet till
ungdomarnas familjer.
Frågor:
-

Avser Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne ge personal från socialtjänsten i
uppdrag att bedriva kontinuerligt fältarbete på fredag- och helgkvällar?

-

Kan detta fältarbete utformas genom ett samarbete med personal från fritidsgården Chill ?

-

Hur ser samverkan ut mellan polisen, personal från socialtjänsten och personal på
fritidsgården Chili när det gäller förebyggande ungdomsvård?

För Vänsterpartiet Gnesta 200104

Lena Staaf

GNESTÅAkiifuN

2020 -01- 07

Vänsterpartiet Gnesta

Interpellation till Barn — och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin
Angående fritidsgården Chilis medverkan vid förebyggande ungdomsarbete
I Gnesta tätort har under ganska kort tid nyligen fyra rån begåtts av ungdomar, två mot unga kvinnor,
ett mot en yngre man och ett mot en äldre kvinna.
Ett par ungdomsgäng har också setts driva omkring i Gnesta och snattat och bråkat. Det finns också
droger i Gnesta.
Det är viktigt att i god tid stävja dessa beteenden och följa upp de aktuella ungdomarna och deras
familjer med förebyggande sociala insatser.
En del av ungdomarna är kända av personalen på fritidsgården Chin som har byggt en relation till
dem och därför kan få kontakt med dem även vid stökiga tillfällen. Detta har varit till god nytta när
personalen tidigare fältarbetade på fredags-och helgkvällar. Även polis som vi har talat med intygar
att kontakten med Chilis personal har varit till stor nytta.
Sedan drygt ett år får dock inte Chilis personal bedriva fältarbete kontinuerligt. Skäl som anges är att
det är socialtjänstens uppdrag. Socialtjänstens personal har varit ute vid ett par enstaka tillfällen i
somras, därefter inte alls såvitt känt. Socialtjänstens personal har inte samma djupa vardagskontakt
med ungdomarna som Chilis personal men vid mer frekvent fältarbete kan naturligtvis en sådan
kontakt byggas upp. Gärna i samarbete med personalen på Chili. Socialtjänsten kan och bör också
följa upp stödet till dessa ungdomars familjer.
Fråga:
-

Avser BoUN:s ordförande Linda Lundin se till så att personal från fritidsgården Chili åter ges i
uppdrag att kontinuerligt bedriva fältarbete på fredag- och helgkvällar?

-

Hur ser samverkan ut mellan polisen, personal på fritidsgården Chili och personal från
socialtjänsten när det gäller förebyggande ungdomsarbete?

För Vänsterpartiet Gnesta 200104

Lena Staaf

Gnesta kommun 1
Ink:
2023 -62- 03
Vänsterpartiet Gnesta

Dnr: ............................
För handläggning:
................

Interpellation till KS ordförande Johan Rocklind om Ungdomsrådet

Kommunens Ungdomsråd (UR) som funnits sedan 2014 är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för ungdomarna i frågor som särskilt rör
ungdomarna.
UR är ett referensorgan och remissinstans. Kommunen ska i UR samråda och informera om sin
verksamhet, planerade förändringar och olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för
kommunens ungdomar.
Kommunen ger genom rådet möjlighet att få ungdomarnas synpunkter i ett tidigt skede av olika
beredningsprocesser i ärenden som har särskild betydelse för kommunens ungdomar
UR ska enligt stadgarna bestå av 16 ledamöter varav högst två representanter från varje årskurs, en
från Waldorfskolan och en från fritidsgården Chili samt två lotsar, en från den styrande majoriteten
och en från oppositionen. Årsmöte ska hållas i oktober och protokollen tillställas Kf.
Många kommunala frågor som rör ungdomar har aktualiserats den senaste tiden, bl a
kompetensväxlingen i skolan samt en eventuell flytt av fritidsgården Chill till andra lokaler.
Frågor:
1.

Finns i nuläget representanter från de olika skolorna samt fritidsgården Chili utsedda?

2.

Har remisser skickats till UR om skolans kompetensväxling, fritidsgården Chills flyttning eller
andra aktuella frågor som rör ungdomar?

3.

På vilket sätt agerar de av Kf utsedda politiska lotsarna för att UR ska fungera enligt avsett
syfte?

Gnesta 200128

Lena Staaf (V)

Gnes'ca korn
Ink:

Un

2u -03- 13

Dnr
För handläggning'

Vänsterpartiet Gnesta
Interpellation till Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne
Angående arbetsmiljön för hemtjänstens personal.
Vänsterpartiet har tidigare haft kontakt med personal inom hemtjänsten samt med
nattsjuksköterskorna. Personalen har uttryckt att det finns åtskilligt att göra för att förbättra
arbetsmiljön på hemtjänsten. Fackförbundet Kommunal har uttryckt samma sak i samband
med att nattpersonal blev avstängda hösten 2019. En god arbetsmiljö för personalen
innebär färre sjukskrivningar och därmed större kontinuitet och tryggare omsorg för
brukarna. En viktig fråga är också att alla, och i synnerhet nattpersonalen, har relevant
utbildning och erfarenhet för sitt arbete samt att nyanställda får en ordentlig introduktion.
En viktig arbetsmiljöfråga är rätten till heltid, inte att förväxla med dem som frivilligt arbetar
deltid.

Frågor:
1. Hur ser rutinerna ut för introduktion av nyanställda?
2. Har alla anställda inom hemtjänsten utbildning i lyftteknik och pulstagning?
3. Vilka krav ställs på utbildning och erfarenhet för nattpersonal?
4. Om nattpersonal inte har erforderlig utbildning (tvåårig USK utbildning), finns det i så
fall möjlighet att läsa in denna utbildning på arbetstid?
5. Har alla som önskar heltid också fått det?

Gnesta den 8 mars 2020

Lena Staaf

Gnesti:,1 kommun
Ink:

202) -03- 13

Dnr
För handlåiggning•

Vänsterpartiet Gnesta

Interpellation till Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne
Angående privat utförare av hemtjänst
Under våren ska ett privat hemtjänstföretag etablera sig i Gnesta kommun. I samband med det har
socialnämndens ordförande uttalat sig i media om att "den kommunala verksamheten får vässa sig
nu", och att detta kan "vara en möjlighet för de som varit lite missnöjda med kommunen som
arbetsgivare."
På flera håll i landet ser vii stället hur privata aktörer urholkar den kommunala hemtjänsten. Fler
aktörer leder till ökad administration samtidigt som villkor dumpas. I Nacka tvingades kommunen
2007 lägga ner den kommunala hemtjänsten som gick med underskott, bland annat för att
personalkostnaderna och lönerna var högre än hos de privata alternativen. Större osäkerhet om
antalet brukare gör det också svårare att planera verksamheten och erbjuda trygga anställningar.
Senast Gnesta hade en privat utförare slutade det med en utdragen konflikt med kommunen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) presenterade i slutet av 2019 en granskning av 150
hemtjänstföretag som ledde till att 14 av dem förlorade tillståndet. Privata aktörer som inte får
lönsamhet i sin verksamhet kan dessutom när som helst välja att lämna en kommun, vilket leder till
osäkerhet för brukare och personal.
Frågor:
1. Vilka åtgärder kommer vidtas för att "vässa" den kommunala verksamheten?
2. Hur säkerställs att den kommunala verksamheten kan behålla kompentent personal?
3. Vilka lärdomar har dragits av den tidigare konflikten med Wonabee Gnesta och vilka
åtgärder har vidtagits för att förhindra att något liknande händer igen?
4. Hur påverkas ekonomin i den kommunala verksamheten om många brukare väljare ett privat
alternativ?
5. Hur säkerställs kontinuitet för brukare och anställningstryggheten för hemtjänstens
personal?

Gnesta den 13 mars 2020

Lena Staaf

Kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2020-09-07
MIL.2020.151

§ 65

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön
inom Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet
1999 tog miljö- och byggnämnden fram lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö. Dessa beslutades i kommunfullmäktige 1999-12-13, § 179.
Föreskrifterna grundar sig på förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
vilken har förändrats i vissa hänseenden sedan 1999. Vidare har föreskrifter och
allmänna råd som omnämns i föreskrifterna uppdaterats eller ersatts. De nya lokala
föreskrifterna kommer att ersätta de som togs fram 1999-12-13.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-02
2. Protokoll 2020-05-27, § 36
3. Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-19
4. Bilaga 1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Gnesta
kommun

Tjänsteförslag
1.

Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och
miljön inom Gnesta kommun

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

Sändlista
~
~
~
~
~
~

Kommunfullmäktige
Miljöenheten
Gnesta kommun, miljöstrateg
Gnesta kommun VA-enheten
Gnesta kommun, miljöansvarig
Sörmlandskustens räddningstjänst

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Upprättad:2020-09-03
2020-06-02
Diarienummer: MIL.2020.151
Kommunstyrelsen

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön
inom Gnesta kommun.

Sammanfattning
1999 tog miljö- och byggnämnden fram lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö. Dessa beslutades i kommunfullmäktige 1999-12-13, § 179.
Föreskrifterna grundar sig på förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
vilken har förändrats i vissa hänseenden sedan 1999. Vidare har föreskrifter och
allmänna råd som omnämns i föreskrifterna uppdaterats eller ersatts. De nya lokala
föreskrifterna kommer att ersätta de som togs fram 1999-12-13.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillföra i ärendet.
Sveriges kommuner och landsting, nuvarande Sveriges kommuner och regioner, har
tagit fram ett underlag till lokala föreskrifter. Vid framtagandet av Gnesta kommuns
nya lokala föreskrifter har det underlaget använts men anpassningar har gjorts för att
passa de förhållanden som råder i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-02
2. Protokoll 2020-05-27, § 36
3. Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-19
4. Bilaga 1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Gnesta
kommun

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelseförvaltningen

~
~
~
~
~
~

Tjänsteskrivelse

Kommunfullmäktige
Miljöenheten
Gnesta kommun, miljöstrateg
Gnesta kommun VA-enheten
Gnesta kommun, miljöansvarig
Sörmlandskustens räddningstjänst

Anna Sandklef

Patrik Nissen

Tf kommunchef

Förvaltningschef

Ellinor Lundin

Sandra Holmström

Miljöchef

Miljöinspektör
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

Protokoll

2020-05-27
MIL.2020.151

§ 36

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön
inom Gnesta kommun.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tog 1999-12-13 fram lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö. Dessa grundar sig på förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, vilken har förändrats i vissa hänseenden sedan 1999.
Vidare har föreskrifter och allmänna råd som omnämns i föreskrifterna uppdaterats
eller ersatts. De nya lokala föreskrifterna kommer att ersätta de som togs fram 1999-1213.

Beslutsunderlag
1.
2.

Tjänsteskrivelse 2020-05-19
Bilaga 1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom
Gnesta kommun.

Tjänsteförslag
1.

Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön
inom Gnesta kommun.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll

Sändlista
~
~
~
~
~

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Miljöenheten
Gnesta kommun, miljöstrateg Bertil Karlsson
Gnesta kommun VA-enheten- Cecilia Weistrand

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2020-05-19
MIL.2020.151

Samhällsbyggnadsnämnden

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön inom Gnesta kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön
inom Gnesta kommun.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden tog 1999-12-13 fram lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö. Dessa grundar sig på förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, vilken har förändrats i vissa hänseenden sedan 1999.
Vidare har föreskrifter och allmänna råd som omnämns i föreskrifterna uppdaterats
eller ersatts. De nya lokala föreskrifterna kommer att ersätta de som togs fram 1999-1213.
I de nya föreskrifterna förtydligas generella krav på avlopp och krav inom
vattenskyddsområden. För avlopp gäller anmälningskrav för samtliga toaletter än
vattentoaletter. Krav på djurhållning inom detaljplanelagda områden har förtydligats
med hänseende på mängden fjäderfän och tupp. För tomgångskörning får motorn inte
hållas igång mer än en minut för både uppvärmning och avkylning. Vid
gödselhantering har ett tillägg gjorts för anmälningskrav för att ordna gödselstad eller
motsvarande upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagda områden. För
ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter krävs anmälan för olika upplag av
miljöskadliga ämnen och förbud gäller mot lagring av skadliga ämnen på ett sätt som
riskerar att förorena vatten. Vidare blir det även förbud mot tvätt av båtar, bilar och
andra motorfordon inom områden för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter.
Inom vattenskyddsområden blir det tillståndsplikt för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten. För eldning i eldningsanordning är föreskrifterna
förtydligade och dokument över sotning och underhåll ska sparas.
Vidare är gällande lagstiftning inlagd i bestämmelser om ansökan och anmälan och i
straffbestämmelserna ingår miljösanktionsavgift som ett förtydligande.
Den nya föreskriften har skickats ut på remiss till Gnesta kommun VA-enhet, gatu- och
renhållningsenhet, miljöstrateg och till räddningstjänsten.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens synpunkter
Miljöenheten har tagit fram den nya föreskriften för att förtydliga krav till allmänheten
som stämmer med gällande lagkrav. Föreskriften följer det förslag till föreskrift som
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tagit fram.

Juridiska konsekvenser
De lokala föreskrifterna tas fram för att följa gällande lagstiftning.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-19
2. Bilaga 1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom
Gnesta kommun.

Patrik Nissen

Ellinor Lundin

Förvaltningschef

Miljöchef

Sandra Holmström
Miljöinspektör

Sändlista

~
~
~
~
~

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Miljöenheten
Gnesta kommun, miljöstrateg Bertil Karlsson
Gnesta kommun VA-enheten- Cecilia Weistrand
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

~ Gnesta kommun, miljöansvarig Elin Franzon
~ Sörmlandskustens räddningstjänst
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Dokumentansvarig
Diarienummer

Kommunfullmäktige
Välj datum
Välj datum
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Miljöchef
MIL.2020.15
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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Gnesta kommun
meddelade av kommunfullmäktige den ÅÅÅÅ-MM-DD.
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön. Även annan lagstiftning kan reglera vissa verksamheter.

Avloppsanordning och annan toalett än WC
2 § Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av
samhällsbyggnadsnämnden för att
1.
inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till,
eller
2.
ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att
3.
inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom detaljplanelagda
områden samt inom vattenskyddsområden (se kartbilaga 1-7).
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan
till samhällsbyggnadsnämnden för att
4.
inrätta en annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3,
5.
ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som
kräver tillstånd enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller för
avloppsanordning som regleras i beslut om vattenskyddsområde. Anmälan eller tillstånd
enligt dessa bestämmelser krävs heller inte om avloppsanordningen är avsedd att föra
avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.
3 § Det krävs anmälan till samhällsbyggnadsnämnden för installation av annan toalett än
vattentoalett.
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Djurhållning inom detaljplan
4 § Det krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med detaljplan (se
kartbilaga 7) hålla
1.
nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2.
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (maximalt 5 fjäderfä och 10
kycklingar upp till 16 veckors ålder är undantagna föreskriften),
3.
tupp,
4.
orm.

Tomgångskörning
5 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst
en (1) minut.
Detta gäller inte:
1.
om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2.
om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser
uppvärmning och avkylning.

Spridning och hantering av gödsel
6 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam, humanurin eller annan orenlighet inom eller intill
område med detaljplan (se kartbilaga 7) gäller följande:
1.
Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden
som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från
bebyggelsen innebär minsta risk.
2.
Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.
3.
Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vattendrag.
7 § Den som avser att ordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom
område med detaljplan ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd inkomma med anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter
samt värmepump
8 § I områden med ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter (se kartbilaga 3-6) som
saknar skyddsföreskrifter som behandlar punkterna nedan gäller att:
1.
Anmälan till samhällsbyggnadsnämnden krävs för att inrätta eller använda en
ny anläggning för grundvattentäkt. Befintliga anläggningar för grundvattentäkter
inom angivna områden ska anmälas till miljönämnden.
2.
Den som avser att ordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, oljeeller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter ska anmäla
detta till samhällsbyggnadsnämnden innan upplaget påbörjas.
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3.
Andra för vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och
transformatoroljor eller liknande kemiska produkter, får enligt dessa föreskrifter inte
lagras så att vattnet riskerar att förorenas.
4.
Tvätt av båtar, bilar och andra motorfordon får inte ske.
9 § Inom vattenskyddsområdena (se kartbilaga 1-6) krävs tillstånd från
samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme
ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd
enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller regleras i gällande
beslut om vattenskyddsområde.

Eldning
10 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln
ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske med det bränsle
eldningsanordningen är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä
som inte är förorenat (trä som exempelvis är målat eller impregnerat är förorenat).
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos
ägaren av anläggningen tills nästa sotning eller underhåll av eldningsanordningen har
genomförts/under minst fem år.
11 § Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan (se
kartbilaga 7) är tillåten endast från första oktober till och med första maj. För eldning på
andra tider krävs dispens av samhällsbyggnadsnämnden.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens
renhållningsordning.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan
att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Ansökan och anmälan
12 § En ansökan eller anmälan till samhällsbyggnadsnämnden ska vara skriftlig och uppfylla
föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken) och innehålla de uppgifter som behövs för
ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser
13 § I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om
miljösanktionsavgifter.
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Dispens
14 § Samhällsbyggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa
föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
15 § Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt
den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige
antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
16 § Dessa lokala föreskrifter har fastställts av kommunfullmäktige ÅÅÅÅ-MM-DD. Äldre
lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2020-09-07
KS.2020.130

§ 68

Årsredovisning 2019 Stipendiestiftelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till
elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;
-belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit
- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell
verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
Under året har 3 000 kr delats ut.
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun att uppnå
bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-17
2. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2019

Tjänsteförslag
1.

Godkänna Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Upprättad:

2020-09032020-08-17
Diarienummer:

KS.2020.130

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019 Stipendiestiftelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

Ärendebeskrivning
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till
elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;
-belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit
- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell
verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
Under året har 3 000 kr delats ut.
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun att uppnå
bästa möjliga kapitalförvaltning.

Juridiska konsekvenser
Årsredovisning har upprättats i enlighet med Stiftelselag (1994:1220).

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys visar att två mottagare har erhållit stipendier, en flicka och en
pojke. Kriterierna för att erhålla stipendier är dock könsneutrala och besluten får därför
anses korrekt fattade i jämställdhetsperspektiv.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-17
2. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2019

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
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Tjänsteskrivelse
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~ Länsstyrelsen
Anna Sandklef

Sheila Gholipour
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Redovisningsansvarig/Controller
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Årsredovisning
2019
Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Reg.nr 1069

Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01-2019-12-31

Förvaltaren för Gnesta kommuns stipendiestiftelse avger härmed följande årsredovisning

Innehåll
Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter

Sida
2
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4
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Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål
Gnesta kommuns stipendiestiftelse bildades 1994-10-19 genom permutation av
4 mindre stiftelser.
Stiftelsens årliga avkastning skall sedan minst en tiondel lagts till kapitalet,
användas till elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;
-belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit
-belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell
verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller
-stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
Främjande av ändamålet
Under året har 3 000 kronor delats ut enligt ändamålet.
Resultat och ställning
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte
att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Stiftelsens medel är placerade i obligation i Nordea.
Stiftelsens tillgångar är totalt 381 339 kr varav 84 % är placerade medel
resterande 16 % är likvida medel.
Av årets vinst 2 576kr har 259 kr lagts till kapitalet.
Balanserade vinstmedel uppgår till 11 580 kr och totalt 13 911 kr kommer att finnas
disponibelt under 2020 för ovanstående ändamål.
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Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

Resultaträkning

2019

2018

Stiftelsens intäkter
Räntor, obligationslån
Summa intäkter

9 904
9 904

9 791
9 791

-7 329
-7 329

-7 167
-7 167

2 575

2 624

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader mm
Summa kostnader

Årets resultat
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Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018-12-31

314 978

321 004

314 978

321 004

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader
Likvida medel

68 391

0
60 335

Summa omsättningstillgångar

68 391

60 335

383 369

381 339

-369 818
-13 351
-383 169

-369 559
-11 580
-381 139

-200
-200

-200
-200

-383 369

-381 339

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, del i samförvaltning

Not 1

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Not 2

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings-och värderingsprinciper
överensstämmer med föregående år.
Värdering av värdepapper
Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med ev.
nedskrivning. Verkligt värde överstiger bokfört värde på balansdagen.
Not 1 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepapper
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Avyttringar
Utgående bokfört värde

Not 2
Belopp vid årets ingång
2019 års kapitalisering
Årets resultat
Utdelat under året
Justering
Belopp vid årets utgång

2019
321 004
-6 025
314 978

Bundet eget
kapital
-369 559
-259

-369 818

Fritt eget kapital
-11 580
259
-2 575
3 000
-2 455
-13 351

2018
324 189
-3 185
321 004

Totalt
-381 139
0
-2 575
3 000
-2 455
-383 169

Gnesta 2020-09-07

Susanne Gustafsson
Ekonomichef

Johan Rocklind
Kommunstyrelsens ordförande

Sune Åkerlind
Revisor
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Kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2020-09-07
KS.2020.131

§ 69

Årsredovisning 2019 Sociala stiftelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet användas till
stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har 0 kr delats ut från
stiftelsen.
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte att
uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2020-08-17

2.

Årsredovisning 2019 Sociala stiftelsen

Tjänsteförslag
1.

Godkänner Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Upprättad:

2020-09032020-08-17
Diarienummer:

KS.2020.131

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019 Sociala stiftelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

Ärendebeskrivning
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet användas till
stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har 0 kr delats ut från
stiftelsen.
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte att
uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Juridiska konsekvenser
Årsredovisning för stiftelser har upprättas i enlighet med stiftelselag (1994:1220).

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Ingen utdelning har gjorts under 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-17
2. Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse

Sändlista
~ Länsstyrelsen

Anna Sandklef

Sheila Gholipour

Tf kommunchef

Redovisningsansvarig/Controller

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

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

Årsredovisning
2019
Gnesta kommuns sociala
stiftelse
Reg.nr 1070
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Förvaltaren för Gnesta kommuns sociala stiftelse avger härmed följande årsredovisning
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Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.nr 819001-4814
Reg nr 1070

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål
Gnesta kommuns sociala stiftelse bildades 1994-10-18 genom permutation av
25 mindre stiftelser.
Stiftelsens årliga avkastning skall sedan minst en tiondel lagts till kapitalet,
användas till stöd åt behövande personer i Gnesta kommun.
Främjande av ändamålet
Under året har 0 kr delats ut enligt ändamålet
Resultat och ställning
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte
att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Stiftelsens medel är placerade i obligation i Nordea.
Stiftelsens tillgångar är totalt 506 174 kr varav 84 % är placerade medel
resterande 16 % är likvida medel.
Av årets vinst 3 493 kr har 348 kr lagts till kapitalet.
Balanserade vinstmedel uppgår till 3 665 kr och totalt 6 304 kr kommer att finnas
disponibelt under 2020 för ovanstående ändamål.

Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.nr 819001-4814
Reg nr 1070

Resultaträkning

2019

2018

Stiftelsens intäkter
Räntor, obligationslån
Summa intäkter

13 177
13 177

12 923
12 923

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader mm
Summa kostnader

-9 684
-9 684

-9 459
-9 459

3 493

3 464

Årets resultat

Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.nr 819001-4814
Reg nr 1070

BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018-12-31

419 971

423 760

419 971

423 760

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader
Likvida medel

0
86 203

0
79 627

Summa omsättningstillgångar

86 203

79 627

506 174

503 387

-499 174
-6 800
-505 974

-499 522
-3 665
-503 187

-200
-200

-200
-200

-506 174

-503 387

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, del i samförvaltning

Not 1

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 2

Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.nr 819001-4814
Reg nr 1070

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med föregående år.
Värdering av värdepapper
Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med ev.
nedskrivning. Verkligt värde överstiger bokfört värde på balansdagen.
Not 1 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepapper
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Avyttringar
Utgående bokfört värde

2019
423 760
-3 789
419 971

2018
435 454
-11 694
423 760

Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.nr 819001-4814
Reg nr 1070

Not 2 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
2019 års kapitalisering
Redovisat årsresultat
Utdelat under året
Justering
Belopp vid årets utgång

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Totalt

-499 522
-348

-3 665
348
-3 493
0
506
-6 304

-503 187
0
-3 493
0
506
-506 174

-499 870

Gnesta 2020-09-07
Susanne Gustafsson
Ekonomichef
Sune Åkerlind
Revisor

Johan Rocklind
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2020-09-07
SN.2020.32

§ 70

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - Kvartal 1
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlag (2001:453) 16 kap. 6 h § ska socialnämnden till fullmäktige
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1
§ som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för respektive beslut.
Socialnämnden ska också ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-03
2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 20200527, § 26
3. Tjänsteskrivelse 2020-05-02

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2020-06-03
SN.2020.32

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS -kvartal 1
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlag (2001:453) 16 kap. 6 h § ska socialnämnden till fullmäktige
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1
§ som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för respektive beslut.
Socialnämnden ska också ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Förvaltningens synpunkter
För första kvartalet 2020 finns det inom SoL 2 beslut. Det första beslutet rör särskilt
boende där en brukare blev beviljat detta 2019-11-18. Beslutet verkställdes dock 202004-01.
Det andra beslutet rör särskilt boende där en brukare blev beviljat detta 2019-10-08.
Brukaren bor idag på korttidsboende under väntetiden.
Inom LSS finns det 5 beslut.
Det första beslutet rör bostad med särskild service där en brukare blev beviljat detta
2019-11-21. Denna brukare bodde på särskilt boende, detta biståndsbeslut togs pga. det
då bedömdes att ett särskilt boende skulle ge bäst omsorg. Brukaren har nu flyttat till
en bostad med särskild service och därmed är beslutet verkställt.
Det andra beslutet rör en brukare som väntar på bostad med särskild service sedan
2019-12-04. Detta är ett förhandsbesked och brukaren bor idag i en bostad med
särskild service i en annan kommun. Brukaren är i behov av en gruppbostad och det
finns ingen plats i socialnämnderns egna verksamheter idag.
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Det tredje beslutet rör bostad med särskild service där en brukare blev beviljat detta
2019-10-04. Brukaren är i behov av en gruppbostad och det finns ingen plats i
socialnämnderns egna verksamheter idag.
Det fjärde beslutet rör kontaktperson där en brukare väntat på detta sedan 2019-12-03.
Insatsen är inte verkställd pga. resursbrist.
Det femte beslutet rör avlösarservice i hemmet där en brukare väntat sedan 2019-10-17.
Insatsen är inte verkställd pga. resursbrist.

Sedan tidigare rapporteringstillfälle finns det 3 beslut inom LSS som ännu inte är
verkställda. Två av dessa beslut rör bostad med särskild service som beslutades 201909-09 respektive 2019-09-23 och ett 1 beslut rör kontaktperson som beslutades 201811-30.

Ekonomiska konsekvenser
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för ej verkställda
gynnande beslut. Är dröjsmålen oskäligt långa kan IVO ansöka om utdömande av
särskild avgift vid förvaltningsrätten.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-03
2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 20200527, § 26
3. Tjänsteskrivelse 2020-05-02

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
Anna Sandklef

Veronica Östlin

Tf kommunchef

Tf socialchef
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Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2020-05-27
SN.2020.32

§ 26

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - Kvartal 1
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2020 finns 7 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut varav 2
beslut inom SoL och 5 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2020-04-02

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäkige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Upprättad:
Diarienummer:

2020-04-02
SN.2020.32

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning
För första kvartalet 2020 finns 7 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut varav 2
beslut inom SoL och 5 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendebeskrivning

Förvaltningens synpunkter
Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser
enligt LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.
Inom SoL finns det 2 beslut.
Det första beslutet rör särskilt boende där en brukare blev beviljat detta 2019-11-18.
Beslutet verkställdes dock 2020-04-01.
Det andra beslutet rör särskilt boende där en brukare blev beviljat detta 2019-10-08.
Brukaren bor idag på korttidsboende under väntetiden.
Inom LSS finns det 5 beslut.
Det första beslutet rör bostad med särskild service där en brukare blev beviljat detta
2019-11-21. Denna brukare bor idag på särskilt boende, detta biståndsbeslut togs pga.
det då bedömdes att ett särskilt boende skulle ge bäst omsorg. Brukaren ska nu flytta
till en bostad med särskild service och väntar på plats.
Det andra beslutet rör en brukare som väntar på bostad med särskild service sedan
2019-12-04. Detta är ett förhandsbesked och brukaren bor idag i en bostad med
särskild service i en annan kommun.
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Det tredje beslutet rör bostad med särskild service där en brukare blev beviljat detta
2019-10-04.
Det fjärde beslutet rör kontaktperson där en brukare väntat på detta sedan 2019-12-03.
Insatsen är inte verkställd pga. resursbrist.
Det femte beslutet rör avlösarservice i hemmet där en brukare väntat sedan 2019-10-17.
Insatsen är inte verkställd pga. resursbrist.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-02

Veronica Östlin

Elisabet Norberg

Tf. Förvaltningschef

Verksamhetschef

Ida Claesson
Utredare

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Ärendeblad

2020-09-11
KS.2018.301

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Välja xx (L) till ledamot i Socialnämnden
Välja xx till representant i Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Godkänna Carl Werners (MP) avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige,
ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden samt ledamot i Valnämnden.
Be Länsstyrelsen göra en ny uppräkning för Miljöpartiet.
Välja xx (MP) till ledanot i Samhällsbyggnadsnämnden
Välja xx (MP) till ledamot i Valnämnden.

Ärendebeskrivning
Carl Werners (MP) har begärt sig entledigad från sina uppdrag i Kommunfullmäktige,
Samhällsbyggnadsnämnden och Valnämnden.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2020-09-11
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