
Socialnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från socialnämnden

Tid och plats 2022-08-31, 09.00, Frösjön/Lockvattnet,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 09.55 – 10.00

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef, Patrik Rosin,

biträdande förvaltningschef, §§ 33-29 Jenny Neimann, ekonom

Justerare Mari Klasson (ordinarie)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 33 - 40

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Mari Klasson

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

Organ: Socialnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2022-09-01

Datum för anslagets nedtagande: 2022-09-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 33 - 40
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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammaträdesdatum:2022-08-31

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Mari Klasson (C) 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: 2022-08-31
Diarienummer: SN.2022.4

§ 33

Information från föredragande

Brukarenkät
Lena Karlsson Lexell redogör för svaren i socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre

om äldreomsorgen 2022"

Frågorna har ställts på särskilt boende och inom hemtjänsten. Jämförelser har gjorts

mellan kommunen, länet och riket. Frågor berör områden som t.ex. Boendemiljö, mat

och måltidsmiljö, hjälpens utförande, bemötande och trygghet.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Diarienummer: SN.2022.46

§ 34

Ersättning till externa utförare av hemtjänst
2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 467,71

kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller

retroaktivt från 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Priserna i 2022 års budget är baserat på samma modell som beslutades om föregående

år. Ersättningen till externa utförare av hemtjänst kommer därmed att vara 467,71

kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Ersättningsnivåerna

gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse SN 2022-07-08

Tjänsteförslag
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 467,71

kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller

retroaktivt från 1 januari 2022.

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

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef

~ Jenny Neimann, förvaltningsekonom



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Diarienummer: SN.2022.37

§ 35

Ekonomisk uppföljning - efter juli

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden samlade resultat t.o.m. juli uppgår till -770 tkr.

Socialnämndens resultat för perioden uppgår till -49 tkr. Äldre, funktionsstöd, hälso-

och sjukvård har ett negativt resultat för perioden på -10 811 tkr. Verksamhetsområdet

Stöd- och väglednings resultat är -490 tkr för perioden. Positiva resultat återfinns inom

Förvaltningsledningen +95 tkr och Administration- och bistånd +10 485 tkr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-23

2. Analys bokslut juli 2022

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom

~ Förvaltningschef, socialförvaltningen

~ Socialnämnden



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Diarienummer: SN.2022.39

§ 36

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
av styrelser och nämnder 2021

Beslut
1. Socialnämnden godkänner svaret till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

- Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett resultat förenligt med
budget.

- Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av
resultat under året och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre
möjlighet att vidta åtgärder vid behov.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-13

2. Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden godkänner svaret till revisorerna.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Kommunfullmäktige

~ Gnesta kommuns revisorer



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Diarienummer: SN.2022.44

§ 37

Revisionsrapport - Framtidens äldreomsorg

Beslut
1. Socialnämnden godkänner PwC:s granskning av Framtidens äldreomsorg, och

vidtar åtgärder utifrån de rekommendationer PwC föreslår.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en

granskning av planering inför framtidens äldreomsorg. Granskningens syfte är att

bedöma om socialnämnden säkerställt att arbetet med att utforma framtidens

äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

För att utveckla granskningsområdet bör socialnämnden prioritera följande

rekommendationer: Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar

inriktningen för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år). Att upprätta

beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande inom området, dvs. att

beslutsunderlagen omfattar digitalisering, utbud av boenden och övriga delar som

berör granskningsområdet. Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken

omfattning arbetet med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-07-08

2. PWC granskning av framtidens äldreomsorg

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden godkänner PwC:s granskning av Framtidens äldreomsorg, och

vidtar åtgärder utifrån de rekommendationer PwC föreslår.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunchef Gnesta kommun

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen Gnesta kommun

~ Gnesta kommuns revisorer



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Diarienummer: SN.2022.1

§ 38

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 anställningar 2022-05-25 — 2022-08-23



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Diarienummer: SN.2022.2

§ 39

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.

~ Samverkansprotokoll 2022

~ Protokoll sociala utskottet 2022-08-17

~ Budgetunderlag 2023 Hjälpmedelscentralen



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Diarienummer: SN.2022.3

§ 40

Förvaltningschefen informerar

~ Bemanningen under sommaren

~ Information om Covid och MRSA under sommaren

~ Vaccinering mot Covid kommer att påbörjas inom kort

~ Basal hygienutbildning för all personal kommer att utföras framöver

~ Violen, den nya avdelningen på Frustuna, planerades för att öppna under

september, men kommer att försenas p.g.a. larmen är försenade

~ Rektor på vuxenutbildningen slutar. Kartläggning av verksamheten kommer att

göras innan rekrytering påbörjas

~ Rekrytering

~ Bostäder till och mottagande av flyktingar från Ukraina

~ Information från Seniordagen

~ Ärenden hos socialjouren
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum: 2022-08-31 
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NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

    

 

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  Anita Bell       
Sami Smedberg, Led S  X  Anette Furå       
Rebecka Sahlman, Led M X         
Nina Erro, Led L  X  Tomas Sundberg       
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        
Tomas Sundberg, 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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