Socialnämnden

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i socialnämnden
Tid och plats för
sammanträde

den 20 mars 2019, 09:00
Frösjän/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

10.30 – 10.40

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Ann Malmström, förvaltningschef, Linda Bergström, verksamhetschef AoB, Anne
Ringdahl, verksamhetschef ÄFH, Mats Engström, verksamhetschef S&V
Sami Smedberg (ordinarie) och Mari Klasson (ersättare)
Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragrafer: 11 - 23

Sami Smedberg

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-03-20
Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen
Marie Solter, sekreterare

Utdragsbestyrkande

Paragrafer: 11 - 23
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Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2019-03-20

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 Mari Klasson (C)
som ersättare 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.
Information
Presentation av Cathrine Tammenmägi, Åsa Hjalmarsson och Camilla
Andersson
Hälso- och sjukvård, Nina Överkvist

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.5
§ 11

Årsredovisning 2018
Beslut
1.

Årsredovisning för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I samband med årsskiftet 2018/2019 bytte Vuxen- och omsorgsnämnden
namn till Socialförvaltningen. Denna Årsredovisning gäller för 2018 då
Socialnämnden hette Vuxen- och omsorgsnämnden. Årsredovisning för
Vuxen- och omsorgsnämnden 2018 innehåller en överskådlig bild av
nämndens resultat och ekonomiska läge. Årsredovisningen innehåller
förvaltningsberättelsen och räkenskaper i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-02-27

2.

Årsredovisning för Vuxen- och omsorgsnämnden 2018

Tjänsteförslag
1.

Årsredovisning för 2018 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
Utredare, socialförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.17
§ 12

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Beslut
1.

Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL) ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas
senaste 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 2019-02-27

2.

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Tjänsteförslag
1.

Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~
Ann Malmström
~
Birgitta Larsson

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.8
§ 13

Ianspråktagande av investeringar för socialnämnden 2019
Beslut
1.

Investeringar enligt investeringsbilaga får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för socialnämnden.
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till
nämnden innan ianspråktagande.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-02-18

2.

Investeringsbilaga

Tjänsteförslag
1.

Investeringar enligt investeringsbilaga får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~
Ann Malmström, förvaltningschef
~
Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH

Ordförandes signatur

~

Mats Engström, verksamhetschef S&V

~

Sheila Gholipour, redovisningsansvarig/controller

~

Lena Lindberg, ekonom

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.8
§ 14

Ianspråktagande av investeringar för socialnämnden 2019 inventarier
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Investeringar enligt investeringsbilaga gällande inventarier till
Strandhagen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för socialnämnden.
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skriva fram till
nämnden innan ianspråktagande. Den sammantagna investeringen till nya
äldreboendet Strandhagen är på 2 450 tkr och av dessa är 1 900 tkr redan
beslutade. Återstår 550 tkr enligt nedan.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-02-18

2.

Investeringsbilaga inventarier

Tjänsteförslag
1.

Investeringar enligt investeringsbilaga gällande inventarier till
Strandhagen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Ann Malmström, förvaltningschef socialförvaltningen

~

Anne Ringdahl. verksamhetschef ÄFH

~

Linda Bergström, verksamhetschef AoB

~

Sheila Gholipour, redovisningsansvarig/controller

~

Lena Lindberg, ekonom

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.16
§ 15

Statsbidrag för personligt ombud 2019
Beslut
1.

Ansökan om statsbidrag för två heltidstjänster inom verksamhet
personligt ombud för 2019 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommuner har ett samverkansavtal gällande
personligt ombudsverksamhet. De personliga ombuden är två heltidsanställda.
Nyköpings kommun har arbetsgivaransvar och företräder de samverkande
kommunerna gentemot Länsstyrelsen.
Personliga ombuden ska stödja långvarigt psykiskt funktionsnedsatta personer
med omfattande svårigheter i det dagliga livet genom att tillsammans med den
enskilde:
-klarlägga behov av stöd, vård och service
-arbeta för att denne ska få sin lagliga rätt till stöd, vård och service
-medverka i kontakter med sjukvård och myndigheter
-arbeta för att stöd, vård och service samordnas
Ombuden ska även arbeta för att personer med psykisk funktionsnedsättning
som grupp ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden
identifierar systemfel och brister i samhället som påverkar gruppen negativt
och rapporterar dessa till ledningsgruppen.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-03-04

2.

Ansökningsblankett statsbidrag

3.

Nyköpings kommun, Vård- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag
2019-02-07

Tjänsteförslag
1.

Ansökan om statsbidrag för två heltidstjänster inom verksamhet
personligt ombud för 2019 godkänns.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Länsstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2018.54
§ 16

Riktlinjer avgifter
Beslut
1.

Godkänna revidering av dokumentet "Riktlinjer för handläggning av
avgifter inom Socialförvaltningen".

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har reviderat riktlinjerna för handläggning av avgifter inom
förvaltningens områden. Denna riktlinje är utformad för medarbetare inom
Socialförvaltningen som arbetar med handläggning av avgiftsärenden.
Revideringen avser tillägg, kompletteringar samt korrigeringar.
Text som föreslås att utgå är skrivet i rött och överstruket. Text som är ny är
skrivet i grönt och understruket. Ny text kan antingen ersätta det som utgår
eller vara helt ny.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-02-28

2.

Dokumentet "Riktlinjer för handläggning av avgifter inom
Socialförvaltningen"

Tjänsteförslag
1.

Godkänna revidering av dokumentet "Riktlinjer för handläggning av
avgifter inom Socialförvaltningen".

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Förvaltningschef

~

Verksamhetschef AoB

~

Utredare AoB

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.21
§ 17

Riktlinjer för socialförvaltningens ansvarsområde gällande
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service
(LSS).
Beslut
1.

Socialnämnden fastställer Riktlinjer för socialförvaltningens
ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd
och service (LSS).

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för Socialförvaltningens ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen
(SoL) och Lagen om Stöd och service (LSS) har reviderats efter synpunkter
och förslag från biståndshandläggare samt det kommunala pensionärs- och
omsorgsrådet. Riktlinjerna har även reviderats för att anpassas till diverse
namnbyten som trädde i kraft i samband med årsskiftet 2018/2019.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-02-27

2.

Riktlinjer för Socialförvaltningens ansvarsområde gällande
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och service (LSS).

Tjänsteförslag
1.

Socialnämnden fastställer Riktlinjer för socialförvaltningens
ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd
och service (LSS).

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Utredare socialförvaltningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.14
§ 18

Skolchef
Beslut
1.

Socialnämnden utser förvaltningschef Ann Malmström, som skolchef
för de skolverksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde
from 2019-04-01 tom 2019-04-22.

2.

Socialnämnden utser verksamhetschef, Stefan Gjuse, som skolchef för
de skolverksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde från
och med 2019-04-232.

Sammanfattning av ärendet
Enligt ny bestämmelse i 2 kap. 8a § skollagen ska huvudmannen utse en
skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som
gäller för utbildningen följs i verksamheterna.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-02-14

2.

Funktionsbeskrivning för skolchef

Tjänsteförslag
1.

Socialnämnden utser förvaltningschef Ann Malmström, som skolchef
för de skolverksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde
from 2019-04-01 tom 2019-04-22.

2.

Socialnämnden utser verksamhetschef, Stefan Gjuse, som skolchef för
de skolverksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde från
och med 2019-04-232.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Förvaltningschef Socialförvaltningen

~

Rektorn för vuxenutbildningen

~

Verksamhetschef Stöd och vägledning
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.25
§ 19

Delegationsordning - revidering
Beslut
1.

Godkänna revidering av dokumentet Delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten Administration och Bistånd föreslår ändringar i form av tillägg i
delegationsordningen samt korrigering av delegat från Biståndshandläggare
(Bih) till Färdtjänsthandläggare (Färdtj.handl). Bakgrunden är att verksamheten
under en tidbegränsad period kommer att ha funktionen Enhetschef (EC)
Bistånd, vilket inte funnits tidigare. Funktionen Enhetschef förslås därför
läggas till som delegat i de delar av delegationsordningen som avser beslut
inom verksamhetsområdet. I punkt 26.1 görs ett tillägg av både Enhetschef
(EC) och Verksamhetschef (VC).
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-03-05

2.

Förslag till reviderat dokument Delegationsordning

Tjänsteförslag
1.

Godkänna revidering av dokumentet Delegationsordning

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Förvaltningschef

~

Verksamhetschef AoB

~

Kvalitetsutvecklare AoB

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.20
§ 20

Ansökan om bidrag, Bris
Beslut
1.

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från BRIS region Öst om 25
000 kronor eller mer i ekonomiskt bidrag.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden mottog en ansökan från BRIS region Öst där organisationen
önskar ett ekonomiskt bidrag om 25 000 kronor eller mer för deras arbete för
barns rättigheter. Ansökan belyser att FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro
över den psykiska ohälsan bland unga i Sverige. Därav är BRIS region Öst
ansökan riktad mot deras arbete för att motverka den psykiska ohälsan bland
barn och unga i Sverige. Socialnämnden har utrett ärendet och kommit fram
till att inte anslå ekonomiska medel för BRIS region Öst. Socialnämnden har
beslutat att inte bevilja nya föreningsbidrag under 2019 utifrån fastställd
budget. Däremot vill socialnämnden föra på tal att nämnden förra året (2018)
anslog BRIS region Mitt 10 988 kronor i ekonomiska medel för deras
verksamhetsår 2019.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-02-28

2.

BRIS ansökan om bidrag inkommen 2019-02-25

Tjänsteförslag
1.

Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från BRIS region Öst om 25
000 kronor eller mer i ekonomiskt bidrag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Bris region Öst, Storgatan 24, 582 23 Linköping

~

Verksamhetschef, Stöd och vägledning

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.1
§ 21

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1.

Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
socialnämnden antagen delegationsordning (antaget 2018-01-18). 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 justerats
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.

Ordförandes signatur

~

Förteckning över delegationsbeslut 2019-02-06 – 2019-03-12

~

Förteckning över anställningar 2019-02-01 - 2019-02-28

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.2
§ 22

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.

Ordförandes signatur

~

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2019-02-08

~

Verksamhetsberättelse 2018 för Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

~

Protokoll från sociala utskottet 2019-02-13

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-20
Ärendenummer: SN.2019.3
§ 23

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Nämnden godkänner informationen.
~

Ordförandes signatur

Information från S&V, Mats Engström
1.

Familjecentral

2.

BUP - samtalsmottagning

3.

Överenskommelse med vårdcentralerna i länet

~

Invigning av Strandhagen, Anne Ringdahl

~

Genomlysning av hemtjänsten, Anne Ringdahl

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

