Socialnämnden

Protokoll

Protokoll från socialnämnden
Tid och plats

Onsdagen 2 februari 2022, kl 9.00 - 10.25, B-salen och via
Teams, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

---

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef, Patrik Rosin,
verksamhetschef Administration och bistånd

Justerare

Mari Klasson (ordinarie), Rebecka Sahlman (ersättare)

Justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Johansson

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Mari Klasson

Paragrafer: 1 - 4

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Socialnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2022-02-02
Datum för anslagets nedtagande: 2022-02-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare

Utdragsbestyrkande

Paragrafer: 1 - 4
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Socialnämnden

Protokoll

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) som ordinarie och Rebecka Sahlman (M) som
ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, i kommunhuset,
Västra Storgatan 15, Gnesta.
Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att ärende nr. 5 "Ställningstagande om att väcka talan i
tingsrätten gällande umgänge" dras ur dagordningen.
Nämnden godkänner dagordningen.

Nämnden noterar att kallelsen till dagens sammanträde ej varit publicerad på
kommunens hemsida.
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Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2022-02-02
SN.2021.92

§1

Revisionsrapport - Socialnämndens åtgärder
för en ekonomi i balans
Beslut
1. Socialnämnden tar del av PwC: s granskning Socialnämndens åtgärder för en
ekonomi i balans och konstaterar att nämnden redan påbörjat de föreslagna
åtgärderna.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en
granskning av socialnämndens åtgärder för en ekonomi i balans. Granskningens syfte
är att granska om socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans är tillräckliga. PwC: s
bedömning är att socialnämndens åtgärder ej är tillräckliga för att nå en ekonomi i
balans. Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till
socialnämnden:
• PwC rekommenderar att problematiken rörande återkommande underskott
synliggörs i nämndens budgetunderlag och att mål och strategier formuleras. Detta
utifrån att vi bedömer att målet som är formulerat rörande god ekonomi inte är
tillräckligt precist och heltäckande. Vi saknar således flera aspekter som är av vikt för
att upprätthålla en ekonomi i balans.
• PwC rekommenderar att åtgärder sätts in i ett tidigare skede och ser det som
väsentligt att åtgärderna även ger effekt på kortare sikt med anledning av dels
nämndens prognostiserade underskott för verksamhetsåret och dels nämndens
återkommande underskott historiskt.
• PwC rekommenderar att nämnden för diskussioner och genomför analyser avseende
intäkts- och kostnadsutvecklingen inför respektive verksamhetsår. Där eventuella
skillnader i intäkter och kostnader, exempelvis dyra placeringar av individer och
förändringar i statsbidrag, mellan verksamhetsåren framförs till kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen. I syfte att säkerställa att en ekonomi i balans är möjlig att
uppnå.
Socialnämnden vill understryka att samtliga rekommendationer i PwC: s granskning
har nämnden redan uppmärksammat och redan börjat att arbeta med
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-06
2. Revisionsrapport Socialnämndens åtgärder för en ekonomi i balans

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden tar del av PwC: s granskning Socialnämndens åtgärder för en
ekonomi i balans och konstaterar att nämnden redan påbörjat de föreslagna
åtgärderna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M), Harke Steenbergen, Mari Klasson (C) bifaller det
framskrivna förslaget.Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gnesta kommuns revisorer
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Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2022-02-02
SN.2022.1

§2

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 anställningar 2021-12-01 — 2021-12-31
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Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2022-02-02
SN.2022.2

§3

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.

~

~
~
~
~

Protokollsutdrag från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2021-12-08, § 31 Uppdrag till länsstyrgruppen gällande Tillsammans för barnens
bästa.
Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2021-11-23, § 130 Revidering av
reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Protokoll sociala utskottet 2021-12-14
Protokoll sociala utskottet 2022-01-19
Beslut från IVO i ärende SN.2020.74
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Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2022-02-02
SN.2022.3

§4

Förvaltningschefen informerar
Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Ärendehanteringssystem Treserva - Patrik Rosin
Covid -19 - status i verksamheterna
Högt sjuktal i verksamheterna
Antigentest av anställda inom vård och omsorg innan start av arbetspass om man
inte är vaccinerad 3 gånger.
Delegering till sjuksköterskorna
Ledning - och styrning inom socialförvaltningens ledningsgrupp
Chefsrekryteringar
Ekonomi
Föreläsning 17 februari, digital.
Workshop 7 april heldag för nämnden.
Lokaler
Träffpunkten
Levnadsberättelse
Tackbrev från BRIS för bidrag från socialnämnden
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA

Datum: 2022-02-02

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA

Ingrid Jerneborg Glimne, Ordf

M

Harke Steenbergen, 1:e v ordf

S

Mari Klasson, 2:e v ordf

C

Carl Johan Ekström, Led

M

Sami Smedberg, Led

S

Rebecka Sahlman, Led

M

Elin Agnsjö, Led

L

Anne-Lise Ljung, Led

SD

Katarina Linnarsson Utne, Led

Fi

Anita Bell, Ers

Ersättare

M

Ann-Sofie Karlsson, Ers

Ersättare

S

Vasil Pema, Ers

Ersättare

M

Anette Furå, Ers

Ersättare

S

Elin Ekstrand, Ers

Ersättare

C

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

NEJ

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Deltar digitalt
Deltar digitalt
Deltar digitalt
Elin Ekstrand
Deltar digitalt

X
X

Deltar digitalt
X

x
X

Deltar digitalt
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ÄRENDE
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