
Socialnämnden Kallelse - Kungörelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
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Sammanträde i socialnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 1 juni 2022, kl. 08.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Respektive partigrupp anordnar själva sina gruppmöten.

Förslag till justerare
Ordinarie: Nina Erro (L) Ersättare: Sami Smedberg (S)

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 - 7, Ej offentliga 8

Nr Diarienummer Ärende

Beslutsärenden kommunfullmäktige

1 KS.2021.354 Motion angående äldreomsorgsplan

2 SN.2022.12
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS

www.gnesta.se


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

Beslutsärenden kommunstyrelsen

3 SN.2022.41
Ianspråktagande av investeringsmedel för

socialnämnden 2022

Beslutsärenden socialnämnden

4 SN.2022.37 Delårsrapport efter april (kompletteras senare)

5 SN.2022.17 Ansökan om bidrag, BRIS

6 SN.2022.1 Redovisning av delegationsbeslut

7 SN.2022.2 Anmälningsärenden

Förvaltningschefen informerar

8 SN.2022.3 Förvaltningschefen informerar

Ingrid Jerneborg Glimne Marie Solter

Ordförande Sekreterare



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2022-05-02
Diarienummer: KS.2021.354

Socialnämnden

Motion angående äldreomsorgsplan

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

Ärendebeskrivning
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.

Förvaltningens synpunkter
Socialnämnden har gett i uppdrag till socialförvaltningen att göra en utvärdering samt

revidering av äldreomsorgsplanen. Den reviderade planen beräknas beslutas i början av

2023.

Förvaltningen behöver arbeta vidare med att säkerställa kvalitén inom insatserna samt

framtida strategier gällande bland annat boendefrågan. Inom ramen för de strategiska

områdena ingår kost, nutrition, kompetens m.m. Som nämns i motionen. Samtliga

omnämnda områden kommer att behandlas i den nya planen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista bedöms inte relevant i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse SN - Motion angående äldreomsorgsplan, 2022-05-02
2. Motion angående äldreomsorgsplan
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Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Vänsterpartiet i Gnesta

~ Förvaltningschef socialförvaltningen



Vänsterpartiet Gnesta

Motion angående äldreomsorgsplan.

Gnesta kommuns senaste äldreomsorgsplan sträckte sig mellan åren 2015-2018. Det är en ambitiös
plan som utformats av förvaltningens tjänstemän tillsammans med samtliga politiska företrädare i
dåvarande social och omsorgsnämnden. Av planen framgår dels nuläget, dels prognoser för de
kommande åren vad beträffar antalet äldre, antalet med behov av hemtjänst, kostverksamhet och
hemsjukvård samt antalet i behov av särskilt boende.

Sedan 2018 har ingen ny äldreomsorgsplan upprättats. I bostadsförsörjningsplanen finns inget skrivet
om behovet av nytt särskilt boende. Vid vänsterpartiets förfrågan hos förvaltningen har inget uppdrag
getts om att upprätta en ny äldreomsorgsplan. Äldrefrågorna skulle enligt uppgift möjligen inarbetas i
kommunens allmänna framtidsplan. Vid genomgång av den nyss framlagda framtidsplanen finns inga
detaljerade uppgifter om behovet för de äldre förutom att ett antal nya platser på särskilt boende ska
tillskapas under 2022.

Vänsterpartiet vill framhålla att det finns behov av en ny äldreomsorgsplan utformad och beslutad av
socialnämnden. Antalet äldre, och framför allt ”äldre äldre” (dvs 85+) kommer att öka kraftigt de
närmsta åren. Att planera ett nytt äldreboende tar flera år, inte minst med tanke på att detaljplanen
kan behöva revideras. I dagsläget finns 10 verkställda beslut varav en hel del befinner sig på
korttidsboende i avvaktan plats på särskilt boende. Omvårdnadsplats kan verkställas relativt
omgående medan väntetid för demensplats är 3-6 månader. Hur avser kommunen att möta behovet
av demensplatser? En fråga som behöver besvaras är hur man klarar att tillgodose näringsbehovet för
de undernärda äldre som inte har plats på särskilt boende men som skulle behöva fler måltider
utspridda över dagen. Kan hemtjänsten möta dessa behov och hur i så fall? Ytterligare en fråga är hur
kommunen avser att utveckla hemtjänsten så att större kontinuitet för de äldre kan uppnås.

Förslag:

Att socialförvaltningen får i uppdrag att utforma en ny äldreomsorgsplan för tiden 2022-2032 med
närmare detaljer för åren 2022-2025

Att den nya äldreomsorgsplanen ska samordnas med bostadsförsörjningsplanen

Vänsterpartiet Gnesta 211108

Lena Staaf
Benny Åberg
Birgitta Fredriksson
Kerstin Löfgren



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2022-05-03
Diarienummer: SN.2022.12

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 1
2022.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning
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.

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 2021-05-11 SoL Boende Ansökan återtagit

ansökan, vill ej

flytta från SÄBO

plats i annan

kommun avslutat

2022-03-16.

Ärendet avslutat.

2.Biståndsenheten 2021-06-18 SoL Boende Tackat ja till

erbjudande 2021-

12-22, flyttade in

2022-01-30.

3.Biståndsenheten 2021-04-08 SoL Boende Verkställt 2022-01-

17.

4.Biståndsenheten 2021-06-15 LSS-boende Inget erbjudande

pga. att det saknas

ledig bostad. Bor på

korttidsboende

5.Biståndsenheten 2021-07-19 LSS-kontaktperson Kontinuerliga

kontakt med

företrädare och

enskild.

6. Biståndsenheten 2021-07-23 LSS-boende Resursbrist, saknar

ledig bostad. Bor på

9§9 i

hemkommunen.

7. Biståndsenheten 2021-08-05 SoL boende Erbjuden boende

2021-10-18. Tackat

nej. Korttidsboende

i väntan på plats.

8. Biståndsenheten 2021-10-26 SoL Boende erbjuden plats

2022-03-07, tackat

nej, stå kvar i kö.

9. Biståndsenheten 2021-11-18 LSS-korttids Ej hittat lämplig
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utförare än.

10.Biståndsenheten 2021-11-25 LSS-Boende har boendestöd och

kp, ökat stöd i

väntan. platsbrist.

11. Biståndsenheten 2021-11-25 LSS-Boende Platsbrist.

12. Biståndsenheten 2021-12-10 LSS-Kontaktperson vill själv avvakta och

höras längre fram,

tackar nej till

erbjudande

13. Biståndsenheten 2021-12-17 LSS-boende Beslutet skulle börja

gälla 2022-01-01,

platsen fanns ej

tillgänglig hos tänkt

utförare som

utlovat, plats finns

fom 2022-06.

14. Biståndsenheten 2021-12-28 LSS-boende Platsbrist

Bedömning

 Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan förra gången. Antal rapporterade
beslut är 14 totalt under kvartal 1 2022, under kvartal 4 2021 var det 13 stycken
ärenden som rapporterades.

 Av de 14 rapporterade ärendena har 3 ärenden avslutats eller verkställts under
perioden.

 En bor på boende i annan kommun i väntan på att få flytta till Gnesta.

 Två bor på korttidsboende i väntan på en permanent boende plats.

 Två har 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.

 Tre ärenden inom LSS har ej verkställts på grund av platsbrist.

 Ett LSS ärenden kommer verkställas i juni 2022.
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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 2022-05-03.

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Patrik Rosin

Verksamhetschef administration och

bistånd

Olof Åberg

Utredare

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2022-05-11
Diarienummer: SN.2022.41

Socialnämnden

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
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.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 finns investeringsbudget beslutad

för Socialnämnden 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska beslut om

att ianspråkta investeringsmedel fattas av Socialnämnden och kommunstyrelsen innan

de får användas.

Ärendet gäller investeringar avseende digitalisering i verksamheten, kontorsutrustning,

journalsystem, projektledning av implementering av nytt journalsystem, inventarier

förvaltning, inventarier verksamheten samt larm.

Förvaltningens synpunkter
I bilagan redogörs för de investeringar samt dess ändamål som kommer att behövas

under 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2022 tilldelats investeringsmedel om 3 180 tkr, varav

förvaltningen avser att ianspråkta medel avseende:

Digitalisering i verksamheten 500 tkr
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Kontorsutrustning 200 tkr

Journalsystem 1 500 tkr

Projektledning av implementering

av nytt journalsystem 230 tkr

Inventarier i förvaltning 200 tkr

Inventarier i verksamheten 400 tkr

Larm 100 tkr

Totalt 3 130 tkr

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse ianspråktagande av investeringsmedel för socialnämnden 2022,

2022-05-11

2. Bilaga Ianspråktagande av investeringsmedel Socialnämnden 2022

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Förvaltningschef

~ Förvaltningsekonom



Socialförvaltningen
Investeringskostnader för 2022

Inv budget 3 180 000 kr                                    Balans 150 000 kr          

Investering Ändamål För vem Inv kostnad Drift- och konsekvensbeskrivning Kostnad
Digitalisering i verksamheten Timecare, Phoenix, hårdvara. Socialförvaltningen, 

för användning av 
appar och mobil 

500 000 kr             

Investering av systemförbättring 
och hårdvara. 

Kontorsutrustning Hörlurar, tangentbord m.m. För myndighet och 
utredning

200 000 kr             

Saknas kontorsutrustning och 
artefakter behövs bytas till nyare 
standard

Journalsystem Nya Treserva Socialförvaltningen

1 500 000 kr          

Implementeringskostnader med 
anledning av införande av nytt 
system.

Projektledning av 
implementering av nytt 
journalsystem

Vikariekostnader Administration och 
Bistånd

230 000 kr             

Vikarie för systemförvaltare tillika 
projektledare.

Inventarier förvaltning Solskydd till fönster Personal på Tvålen 200 000 kr             Minska värme sommartid.
Inventarier verksamheten Utemöbler Åsbacka hus 1, 

Strandhagen och Ekhagen 
Trädgårdmöbler, Ekhagen 
Persienner, HSE Bladderscanner

För brukare samt 
personal.

400 000 kr             

Upprustnings samt ökad trivsel. Strandhagen 92860 kr, Ekhagen 
65000 kr, Persienner 35000 kr, HSE 
70000 kr = 262860 kr

Larm Reservdelar och material Hemtjänst, SÄBO. 100 000 kr             Reparation och utbyten.

3 130 000 kr      Summa budgeterade kostnader
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Upprättad: 2022-03-22
Diarienummer: SN.2022.17

Socialnämnden

Ansökan om bidrag, BRIS

Förslag till beslut i socialnämnden
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
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.

Förvaltningens synpunkter
Socialnämnden beviljar 11 516 kr i bidrag. Summan motsvarar 1 krona per

kommuninvånare i Gnesta, baserad på den senaste mätningen från januari 2022.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-22

2. Ansökan om bidrag från BRIS inkommen 2022-02-10
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Lena Karlsson Leksell Julia Sundberg

Förvaltningschef Utredare

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

~ Kvalitetsteamet, Socialförvaltningen



 

Bris – en samhällsbärande funktion för alla barn.

 

  

 

  

    

  

  

  

     
  

 

 
1 En fullständig redovisning av verksamhetsåret 2021 hittas i Bris årsberättelse som publiceras våren 2022. 
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Upprättad: 2022-05-25
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 delegationsbeslut 2022-04-20 — 2022-05-24

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



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSocialnämnden

Beslutsperiod:

Ärende: SN.2022.38

Statsbidrag för personligt ombud 2022

Beslutsdatum: 2022-05-03

Beslut: Beslut personligt ombud, Ordförande, Fastställd

2022-05-25 09:31:56 Sida 1 av 1



Socialnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2022-04-01 – 2022-04-30 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Tillsvidare, From: 2022-05-03 
Heltid,  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Nattpatrull 
Tillsvidare, From: 2022-05-01 

Deltid (79,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Boendepersonal 

Organisation: Boende Åkervägen 

Tillsvidare, From: 2022-06-01 

Deltid (50,00%),  
Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 

Boendepersonal 

Organisation: Boende Åkervägen 
Tillsvidare, From: 2022-06-01 

Deltid (90,00%),  

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 

Familjestödjare 
Organisation: Utredning och stöd 

Tillsvidare, From: 2022-04-18 

Heltid,  

Utfärdat av: Lena Karlsson Leksell, Förvaltningschef 

Arbetsterapeut 

Organisation: Hälso- och sjukvård 

Tillsvidare, From: 2022-05-16 
Heltid, Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Tillsvidare, From: 2022-04-25 
Deltid (75,00%),) 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Biståndshandläggare 
Organisation: Beställarenheten Stab 

Tillsvidare, From: 2022-09-01 

Heltid, Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 

Biståndshandläggare 
Organisation: Beställarenheten Stab 

Tillsvidare, From: 2022-07-11 

Heltid,  

Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2022-04-01 – 2022-04-30 
Vaktmästarbiträde 

Organisation: Stöd till arbete 
BEA-avtal för vissa Arbet, 2022-04-25 - 2023-03-31 

Deltid - BEA (75,00%) 

Utfärdat av: Marie Segersvärd, Tf enhetschef 



Ekonomibiträde 

Organisation: Stöd till arbete 
BEA-avtal för vissa Arbet, 2022-04-25 - 2023-03-31 

Deltid - BEA (75,00%) 

Utfärdat av: Marie Segersvärd, Tf enhetschef 
Vårdbiträde 
Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Vikariat, 2022-05-01 - 2022-09-01,  

Deltid (75,00%),  
Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Vikariat, 2022-05-02 - 2022-08-30,  
Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Boendepersonal 

Organisation: Boende Mårdstigen 
Vikariat, 2022-06-06 - 2022-09-11,  

Heltid,  

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 
Boendepersonal 

Organisation: Boende Mårdstigen 

Vikariat, 2022-06-20 - 2022-09-11,  

Heltid, Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 
Boendepersonal 

Organisation: Boende Ringvägen 

Vikariat, 2022-06-11 - 2022-08-21,  
Heltid,  

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 
Lärare obehörig 

Organisation: Vuxenutbildning 
Tidsbegr.enl. skollagen, 2022-07-01 - 2022-12-31 

Deltid (80,00%),  

Utfärdat av: Marie Segersvärd, Rektor 
Undersköterska 
Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2022-08-08 - 2022-09-18 

Heltid,  
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
It-samordnare 

Organisation: Beställarenheten Stab 

Allm visstidsanställning, 2022-05-01 - 2022-05-31 
Deltid (50,00%),  

Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 
Socialsekreterare 
Organisation: Beställarenheten Stab 

Allm visstidsanställning, 2022-06-07 - 2022-08-12 

Heltid,  

Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 
Biståndshandläggare 

8Organisation: Beställarenheten Stab 

Allm visstidsanställning, 2022-05-01 - 2022-08-31 
Heltid, Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 

 



Socialförvaltningen Ärendeblad

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

Upprättad: 2022-05-25
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 2022-04-20 
~ Protokoll från sociala utskottet 2022-05-18
~    Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-04-29
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