
Socialnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från socialnämnden

Tid och plats 2020-04-01, 09:00, B-salen, Elektron

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering –

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Ann Malmström, förvaltningschef, Elisabet Norberg,

verksamhetschef ÄFH, Helen Brodin, verksamhetschef AoB,

Julia Zetterstrand, kanslichef

Justerare Sami Smedberg (ordinarie)

Carl Johan Ekström (ersättare)

Justering Fredagen den 3 april 2020, kl. 08.00

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 15 - 22

Ordförande Harke Steenbergen

Justerare Sami Smedberg

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

Organ: Socialnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2020-04-03

Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-27

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 15 - 22
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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 Sami Smedberg (S) som ordinarie och Carl Johan Ekström (M)

som ersättare att justera protokollet fredagen den 3 april 2020, kl 8.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att Julia Zetterstrand, kanslichef, får närvara även på icke

offentliga ärenden.

Två av informationspunkterna utgår.

Nämnden godkänner dagordningen

Information

Presentation av Monica Persson, enhetschef hälso- och sjukvård

Presentation av Elisabet Norberg, verksamhetschef ÄFH



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: SN.2020.31

§ 15

Ekonomisk uppföljning - efter februari

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Total avvikelse gentemot periodbudget per nov månad visar + 148 tkr

Avvikelser per verksamhet redogörs i denna uppföljning.

Ekonomi skapar en ny aktivitet för kostnader som uppstår med anledning av Corona.

Utfall som hör till aktiviteten är per denna uppföljning inte identifierade.

Prognos totalt: - 2 500

Socialförvaltningen (tkr)

Verksamhet Budget

2020

Avvikelse

per feb

Prognos

per feb

Förvaltningsledning SF 3 741 206 +0

Stöd och vägledning 39 279 253 +0

Äldre, funktion, hälso-

sjukvård

165 522 -1 022
+0

Administration och bistånd 21 288 712 -2 500

TOTALT 229 830 149 -2 500

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-23



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: SN.2020.12

§ 16

Ansökan om bidrag - BRIS

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att delvis bevilja ansökan från Bris Region Mitt och beviljar

11 365 kronor i ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2021, istället för det sökta

bidraget om 26 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Bris är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för barns rättigheter i samhället.

Barns kontakter med Bris fortsätter att öka och Bris vittnar om en oroande utveckling i

samtalen. Bland annat berättar barn om; ökade vittnesmål om våld, barns utsatthet i

vardagen och psykisk ohälsa med mera. Bris finns som stöd för barnen varje dag, året

om, och de lyssnar, stärker och stöttar när ingen annan vuxen i deras liv gör det. Bris

ansöker om 26 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2021. Bris region mitt ansöker

om bidrag från flera kommuner i Sörmland och kringliggande kommuner.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-13

2. Ansökan om bidrag från Bris inkommen 2020-02-10

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden beslutar att delvis bevilja ansökan från Bris Region Mitt och beviljar

11 365 kronor i ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2021, istället för det sökta

bidraget om 26 000 kronor.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Bris Region Mitt, Box 101 47, 121 28 Stockholm-Globen

~ Verksamhetschef, Stöd- och vägledning



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: SN.2020.15

§ 17

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslut
1. Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas senast

första mars varje år.

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits metodiskt. Brister som har upptäckts har

åtgärdats med hjälp av förbättrad organisation, utbildning och ett utökat samarbete

med andra yrkeskategorier.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-02-13

2. Patientsäkerhetsberättelse 2019

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2019.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: SN.2020.25

§ 18

Statsbidrag för personligt ombud 2020

Beslut
1. Ansökan om statsbidrag för två heltidstjänster inom verksamhet personligt ombud

för 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommuner har ett samverkansavtal gällande

personligt ombudsverksamhet. De personliga ombuden är två heltidsanställda.

Nyköpings kommun har arbetsgivaransvaret och företräder de samverkande

kommunerna gentemot Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-11

2. Protokollsutdrag VON §12, Nyköpings kommun

Tjänsteförslag
1. Ansökan om statsbidrag för två heltidstjänster inom verksamhet personligt ombud

för 2020 godkänns.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Länsstyrelsen



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: SN.2020.28

§ 19

Aktivitetsplan 2020

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens information om arbetet med aktivitetsplan för

2020.

Sammanfattning av ärendet
I november 2019 tog socialnämnden del av revisionsrapport från Öhrling

PricewaterhouseCoopers AB som granskat nämndens arbete med ensamkommande

barn. I rapporten beskrivs utvecklingsområden specifikt inom granskningsområdet

men också mer generella rekommendationer. I rapporten skrivs: ”Socialnämnden

rekommenderas att utveckla den dokumenterade uppföljningen av antagna mål och

fastställd internkontrollplan”

Ett arbete hade vid den tidpunkten redan startats upp för målarbetet 2020-2022 samt

för revidering av internkontrollplanen, vilket också beskrevs i svaret på

revisionsrapporten. Förvaltningen planerade att gemensamt identifiera viktiga

områden att förbättra eller utveckla för att kunna nå måluppfyllelse. De kom senare att

benämnas ”uppdrag” i Framtidsplanen. Utifrån ”uppdragen” skulle respektive enhet

skapa aktivitetsplaner för varje verksamhet som visar hur aktiviteten styr mot mål och

samtidigt håller sig inom ”uppdraget”. Aktiviteterna skulle tidsättas och i så hög

utsträckning som möjligt vara möjliga att följa upp och mäta i effekt. Aktiviteterna

skulle följas upp regelbundet, vilket föreslogs i den reviderade internkontrollplanen

I Framtidsplan 2020-2022 med internkontrollplan, som antogs av socialnämnden i

december 2019, beskrivs att förvaltningen kommer att arbeta fram enhetsspecifika

aktivitetsplaner som sammanställs i ett förvaltningsgemensam plan och att

aktiviteterna ska följas upp enligt internkontrollplan.

Detta arbete är nu slutfört och enheternas aktiviteter finns sammanställda i ett

förvaltningsgemensamt dokument. Aktivitetsplanen är ett levande dokument och

kommer förutom att följas på enhetsnivå även följas av förvaltningsledningen liksom

delges nämnden på sammanträdena under året.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-12



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner förvaltningens information om arbetet med aktivitetsplan för

2020.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ann Malmström, förvaltningschef



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: SN.2020.1

§ 20

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen.

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 2020-02-25 — 2020-03-24

~ Förteckning över anställningar 2020-02-01 — 2020-02-29



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: SN.2020.2

§ 21

Anmälningsärenden

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

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 Gemensamma patientnämnden, 2020-02-28

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV),

2020-03-05

§ 4 - Uppdrag dygnsmätning

§ 5 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

§ 6 – Riktlinjer – Trygg hemgång

~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-03-04

~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-03-10



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: SN.2020.3

§ 22

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Coronapandemin

o Samverkan

o Informationsflöde

~ Information från AoB

o LOV

o Rekrytering

~ Information från Stöd och Vägledning

o Nya medarbetare

o Konsultstöd

o Distansundervisning på vuxenutbildningen

o Familjecentralen är stängd tills vidare

~ Information från ÄFH

o Införande av LOV inom hemtjänsten

o Sommarplanering

o Fokus Corona
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Ingrid Jerneborg Glimne, Ordf M  X  Anita Bell       
Harke Steenbergen, 1:e v ordf S  X         
Mari Klasson, 2:e v ordf C X         
Carl Johan Ekström, Led  M X         
Sami Smedberg, Led S X         
Rebecka Sahlman, Led M X         
Camilla Lissner, Led L  X  Elin Ekstrand       
Pernilla Rydberg, Led SD  X  Vasil Pema       
Kim Silow Kallenberg, Led Fi X         
Anita Bell, Ers Ersättare    M X         
Therese Alwert, Ers Ersättare    S  X        
Vasil Pema, Ers Ersättare    M X         
Anette Furå, Ers Ersättare    S X         
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