Socialnämnden

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i socialnämnden
Tid och plats för
sammanträde

den 13 november 2019, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

10.05 – 10.15

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Ann Malmström, förvaltningschef, Stefan Gjuse, verksamhetschef S&V, §§ 52-61
Julia Zetterstrand, kanslichef
Carl Johan Ekström (ordinarie)
Torsdagen den 21 november 2019, kl. 13.00
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragrafer: 52 - 61

Carl Johan Ekström

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-11-21
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen
Marie Solter, sekreterare

Utdragsbestyrkande

Paragrafer: 52 - 61
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§ 51 "Väcka talan i tingsrätten avseende minderårig
persons behov av särskilt förordnad vårdnadshavare" har justerats i direkt anslutning till
sammanträdet.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Carl Johan Ekström (M) som ordinarie att justera
protokollet torsdagen den 21 november 2019, kl 13.00, i kommunhuset,
Västra Storgatan 15, Gnesta.
Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att ärende nr. 4 ändrar namn till "Redovisning av
nattfastemätning 2019".
Nämnden godkänner dagordningen.
Information

Ordförandes signatur

~

Återrapportering Jordanien, Ingrid Jerneborg Glimne och Helene
Pettersson

~

Information om Framtidsplanen, Ida Claesson och Mari Önnevall

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.40
§ 52

Ekonomisk uppföljning - efter september samt
investeringsuppföljning
Beslut
1.

Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Total avvikelse gentemot periodbudget per september månad visar – 1 814 tkr som till
största delen bedöms bero på semesterperioder, budgeten är linjärt fördelad.
Förvaltningen har förbrukat 76 % av sin årsbudget och kvarvarande budget per september
uppgår till 53 993 tkr, 24 % av årsbudget.
Avvikelser per verksamhet redogörs i denna uppföljning.
Prognos totalt: enligt budget

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ekonomisk rapport Sep 2019
Verksamhet

Budget
2019

Förvaltningsledning
SF

Avvikelse

per aug

Prognos

per aug

Avvikelse

per sep

Prognos

per sep

4 404

1300

+0

1 510

+0

39 213

- 792

+0

10

+0

159 913

-4 385

-1 500

- 5 726

-2 500

20 470

2 164

+1 500

2 392

+2 500

224 000

- 1 712

+0

- 1 814

+0

Stöd och vägledning
Äldre, funktion, hälsosjukvård
Administration och
bistånd

TOTALT

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Investeringar 2019
Investeringar per sep 2019 (tkr)
IV80002

Investeringsbudget 2019

- Trygghetslarm

Prognos per Avsluta
2019-09-30 s 2019

100

100

x

IV80006,7 - Digitalisering

500

500

x

IV80014

- Förvaltning

200

200

x

IV80015

- Strandhagen

2 450

2 450

x

IV80016

- Larm Strandhagen

1 900

1 900

x

IV80017

- Kontorsutrustning

300

300

x

IV80018

- Sängar och Madrasser

500

500

x

IV800XX

- Nytt serviceboende

150

0

6 100

5 950

Summa

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-10-31

Tjänsteförslag
1.

Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommentarer

100 % utfall i
sept

Ej
ianspråktagen

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.72
§ 53

Revisionsrapport - Socialnämndens arbete med
ensamkommande barn
Beslut
1.

Nämnden godkänner förvaltningens svar på PwC:s revisionsrapport:
Socialnämndens arbete med ensamkommande barn.

Sammanfattning av ärendet
Öhrling PricewaterhouseCoopers AB (PwC), har på uppdrag av Gnesta
kommuns förtroendevalda revisorer granskat socialnämndens arbete med
ensamkommande barn. Granskningen visar att det finns två bristområden:
·

Uppföljning av placerade barn sker ej enligt den omfattning som lagen
kräver.

·

Nämnden har inte helt säkrat en återrapportering som ger tillräcklig
information och förståelse kring verksamheten för att fatta adekvata
beslut.

Nämnden har tagit del av revisionsrapporten och revisorernas
rekommendationer om utvecklingsområden.
Nämnden ska följa upp insatsen minst var sjätte månad. För att säkerställa att
detta sker, hålls sedan juni 2019 individuella avstämningar och
ärendegenomgångar med socialsekreterare. Planering efter ärendegenomgång
läggs in i verksamhetssystemet. En gång i månaden görs en genomgång med
utvecklingssekreterare där man stämmer av vilka beslut som fattats och vilka
beslut som behöver följas upp.
Ett utvecklingsarbete gällande tydliggörande av uppföljning av mål med
tillhörande aktiviteter har initierats under hösten 2019 inför målarbetet för
2020. Aktiviteterna ska i så hög grad som möjligt styra mot nämndmålen och
vara möjliga att följa upp och mäta i effekt. Den förvaltningsövergripande
internkontrollplanen kommer också att ses över.
Beslutsunderlag

Ordförandes signatur

1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

2.

Revisionsrapport: Socialnämndens arbete med ensamkommande barn,
PwC 2019-09-17

3.

Revisionsskrivelse: Socialnämndens arbete med ensamkommande barn,
PwC 2019-09-17

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Tjänsteförslag
1.

Nämnden godkänner förvaltningens svar på PwC:s revisionsrapport:
Socialnämndens arbete med ensamkommande barn.

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Gnesta kommuns revisorer, ordförande Sune Åkerlind och vice
ordförande Kjell Bernhardsson

~

Stefan Gjuse, verksamhetschef, Stöd och vägledning

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.78
§ 54

Ansökan om föreningsbidrag - Brottsofferjouren
Beslut
1.

Nämnden beviljar Brottsofferjouren Östra Sörmland 11 343 kr i
ekonomiskt bidrag för år 2020

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren Östra Sörmland ansöker om föreningsbidrag för tiden 202001-01 - 2022-12-31 med två kronor per invånare och år. Brottsofferjouren
Östra Sörmland ansöker även i Nyköping, Trosa och Oxelösund kommuner.
Brottsofferjouren är ideell och verksamheten består av stödpersoner samt en
nationell stödlinje. Stödpersonerna kan bland annat hjälpa till med samtalsstöd,
myndighetskontakter, information och vägledning i rättsprocesser.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

2.

Ansökan om föreningsbidrag inkommen 2019-09-25

Tjänsteförslag
1.

Nämnden beviljar Brottsofferjouren Östra Sörmland 11 343 kr i
ekonomiskt bidrag för år 2020

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Brottsofferjouren Östra Sörmland, Gästabudsvägen 6, 611 31
Nyköping

~

Förvaltningschef Socialförvaltningen

~

Verksamhetschef Stöd och Vägledning

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.90
§ 55

Redovisning av nattfastemätning 2019
Beslut
1.

Socialnämnden godkänner resultatet av nattfastemätningen.

2.

Socialnämnden godkänner de förslag på aktiviteter för att nå bättre
resultat i nattfaste mätningen på Strandhagen.

Sammanfattning av ärendet
Nattfastemätning har gjorts i Gnesta kommuns särskilda boenden vart annat år
sedan 2012 tillsammans med FoU i Sörmland.
Gnesta kommun har sakta gått till en minskning av antalet nattfastetimmar de
senaste åren.
En uppföljning har gjorts under hösten 2019 i egen regi, vilken visar att
Ekhagen har minskat sin nattfasta mer än vid FoU:s mätning 2018.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

Tjänsteförslag
1.

Socialnämnden godkänner resultatet av nattfastemätningen.

2.

Socialnämnden godkänner de förslag på aktiviteter för att nå bättre
resultat i nattfastemätningen på Strandhagen.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.91
§ 56

Riktlinjer HSE 2019
Beslut
1.

Socialnämnden fastställer riktlinjerna " Riktlinje för delegering av
arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Sörmlands
län" och Riktlinje för instruktion av arbetsuppgift inom den
kommunala hälso- och sjukvården i Gnesta kommun".

Sammanfattning av ärendet
Ärendet omfattar 2 olika riktlinjer. Den första är "riktlinje för delegering av
arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Sörmlands län"
vilken ersätter den tidigare riktlinjen med Dnr 2016:86.
Den andra är "riktlinje för instruktion av arbetsuppgift inom den kommunala
hälso- och sjukvården i Gnesta kommun".
Riktlinjerna ska vara ett stöd för anställda inom socialförvaltningen i Gnesta
kommun.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

2.

Riktlinje för delegering av arbetsuppgift inom den kommunala hälsooch sjukvården i Sörmlands län.

3.

Riktlinje för instruktion av arbetsuppgift inom den kommunala hälsooch sjukvården i Gnesta kommun.

Tjänsteförslag
1.

Socialnämnden fastställer riktlinjerna " Riktlinje för delegering av
arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Sörmlands
län" och Riktlinje för instruktion av arbetsuppgift inom den
kommunala hälso- och sjukvården i Gnesta kommun".

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.34
§ 57

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För tredje kvartalet 2019 finns det inga (0) ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns.

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.30
§ 58

Antal platser vid särskilt boende
Beslut
1.

Nämnden godkänner förvaltningens information om svar till
pensionärsorganisationernas ledamöter i Kommunala pensionärs- och
omsorgsrådet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet har lämnat in en skrivelse med
synpunkter på svar som Socialnämnden tidigare lämnat i ärendet angående
antal platser på särskilt boende för äldre.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-10-28

2.

Skrivelse från kommunala pensionärs- och omsorgsrådet 2019-05-21.

3.

Svar på skrivelse "Antal platser i särskilt boende" 2019-09-18

Tjänsteförslag
1.

Nämnden godkänner förvaltningens information om svar till
Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar förslag till ändring i beslutspunkten som då lyder:
Nämnden godkänner förvaltningens information om svar till
pensionärsorganisationernas ledamöter i Kommunala pensionärs- och
omsorgsrådet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag och finner att nämnden
beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag.
Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Ann Malmström, Förvaltningschef

~

Gunilla Bränström, Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.1
§ 59

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1.

Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
socialnämnden antagen delegationsordning (antaget 2016-09-08). 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 2019-09-24 – 2019-11-05

~

Förteckning över anställningar 2019-09-01 - 2019-10-31

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.2
§ 60

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 sociala utskottet 2019-10-02

~

Protokoll från sociala utskottet 2019-10-25

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: SN.2019.3
§ 61

Förvaltningschefen informerar
Beslut

Ordförandes signatur

1.

Nämnden godkänner informationen.

~

Hemtjänsten, Ann Malmström

~

Medarbetarenkäten, resultatet kommer inom kort, Ann Malmström

~

Utveckling av interna processer, Stefan Gjuse

~

Nya medarbetare, Stefan Gjuse

~

Samverkansavtal, Stefan Gjuse

~

Samarbete GOT (Gnesta, Oxelösund, Trosa), Stefan Gjuse

~

Familjecentralen, Stefan Gjuse

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

