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Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 11:35 -11:47
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Harke Steenbergen (ersättare)
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Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Mari Klasson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
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Datum för anslagets nedtagande: 2021-07-16

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 39 - 47
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammaträdesdatum:2021-06-23

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 Harke Steenbergen (S) som

ersättare att justera protokollet onsdagen den 23 juni 2021, kl 15:45, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska, MAS, Kerstin Pettersson informerar.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: SN.2021.13

§ 39

Ekonomisk uppföljning maj 2021

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens resultat tom. maj uppgår till -3 104 tkr. Underskottet härrör från

verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ

avvikelse på -9 722 tkr, men också Stöd och vägledning visar underskott uppgående till

-4 578 tkr. Administration och bistånd gör ett positivt resultat uppgående till +10 931

tkr, liksom Förvaltningsledningen som har ett resultat på +254 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-15

2. Analys bokslut maj 2021 Socialnämnden

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, socialförvaltningen

~ Förvaltningschef, socialförvaltningen

~ Socialnämnden
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: SN.2021.46

§ 40

Åtgärdsplan för budget i balans

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att vidta åtgärder för att erhålla en budget i balans enligt

av nämnden beslutat korrigerat underlag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommuner föra en god ekonomisk hushållning i sin

verksamhet. Balanskravet i kommunallagen förutsätter att om kommunal bokföring

och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska detta regleras. Den totala

prognosen per april 2021 visar ett underskott om - 5 794 tkr. På uppdrag från nämnden

presenteras härmed en Åtgärdsplan för budget i balans.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-07

2. Åtgärdsplan för budget i balans

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden beslutar att vidta åtgärder för att erhålla en budget i balans

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar ändringsförslag till belsutspunkten med lydelsen "att nämnden

beslutar att vidta åtgärder för att erhålla en budget i balans enligt av nämnden beslutat

korrigerat underlag".

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt det framskrivna förslaget eller enligt

ordförandens ändringsförslag. Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt det

senare.

Sändlista
~ Socialchef

~ Verksamhetschef ÄFH
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ Verksamhetschef AoB

~ Verksamhetschef SoV

~ Förvaltningsekonom

~ Verksamhetsutvecklare
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: SN.2021.60

§ 41

Verksamhetsförändring Regnbågen

Beslut
1. Ärendet återremitteras med motivering " Att det framkommit att BOU:s

förvaltningsledning inte haft den, för nämnderna, mycket viktiga proaktiva dialogen

med berörda vårdnadshavare.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller ett beslut om att erbjuda de elever som i dagsläget vistas på Regnbågen

efter skolan, plats i fritidshem på sin egen skola. Detta då fritidshem är en

utbildningsform som alla elever har rätt till, till och med det år då eleven fyller 13.

Beslutet innebär att barn- och utbildningsförvaltningen kommer avsluta elevernas

platser på Regnbågens korttidsvistelse.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-04

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden tar del av Barn- och utbildningsnämndens beslut att säga upp

samtliga elevers platser på Regnbågens korttidsvistelse före och efter skoldagen,

vilket innebär en verksamhetsförändring för nämnden. Eleverna ska istället

erbjudas plats på fritidshem på sin skolenhet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Ingrid Jerneborg Glimne (M) föreslår att ärendet återremitteras med

motivering " Att det framkommit att BOUs förvaltningsledning inte haft den, för

nämnderna, mycket viktiga proaktiva dialogen med berörda vårdnadshavare".

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet vid sitt sammanträde 22 juni

2021.

Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller senare.
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Ordföranden finner att nämnden beslutar att ärendet sa avgöras senare, ärendet

återremitteras.

Sändlista
~ Förvaltningschef, socialförvaltningen

~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Verksamhetschef, Administration och bistånd

~ Enhetschef Regnbågen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: SN.2021.53

§ 42

Revidering - Riktlinjer för socialnämndens
ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen
(SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS)

Beslut
1. Godkänna revidering av Riktlinjer för socialnämndens ansvarsområde gällande

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS), inklusive

redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förvaltningens uppdrag om årlig översyn av gällande riktlinjer har

revideringsförslag för Riktlinjer för socialnämndens ansvarsområde gällande

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS) skrivits fram.

Revideringsförslagen grundar sig både i rådande lagstiftning och praxis samt digital

utveckling inom hemtjänstområdet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse [2021-06-07]

2. Revideringsförslag - Riktlinjer för socialnämndens ansvarsområde gällande

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS)

Tjänsteförslag
1. Godkänna revidering av Riktlinjer för socialnämndens ansvarsområde gällande

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS)

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget inklusive föreslagna

redaktionella ändringar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt det framskrivna förslaget eller

enligt det framskrivna förslaget med redaktionella ändringar och finner att nämnden

beslutat enligt det senare.
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Sändlista
~ Tf Förvaltningschef

~ Verksamhetschef AoB

~ Verksamhetschef ÄFH

~ Hemtjänstchefer

~ Utredare, kvalitetsteamet

~ Teamledare, bistånd
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: SN.2021.62

§ 43

Översyn och revidering av riktlinjer för hälso-
och sjukvård

Beslut
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att se över och revidera riktlinjer för

kommunens hälso- och sjukvård

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ser behov av översyn och revidering av kommunens riktlinjer för

hälso- och sjukvård, som socialnämnden fattat beslut om i tidigare ärenden.

Förvaltningen ser behov av att riktlinjerna uppdateras och revideras utifrån gällande

regler. Förvaltningen ser också behov av att riktlinjerna slås samman till färre riktlinjer

som anger tydliga huvudregler och i högre utsträckning kompletteras med rutiner som

är enklare att hålla aktuella.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-14

Tjänsteförslag
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att se över och revidera riktlinjer för kommunens

hälso- och sjukvård

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Verksamhetschef Administration och bistånd

~ Medicinskt ansvarig sjuksköterska

~ Utvecklingssekreterare
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Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: KS.2021.65

§ 44

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och
tjejjouren Mira

Beslut
1. Avslå motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även

avtal med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt Initiativ (Fi) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

2. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

3. Protokoll 2021-03-29 - KF § 11

4. Verksamhetsberättelse Mira

5. Avtal relationsvåldscenter och familjerådgivning Södertälje kommun

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även

avtal med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun.

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



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservationer
Katarina Linnarsson Utne (Fi) reserverar sig muntligt till förmån för eget förslag..

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: SN.2021.4

§ 45

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 2021-05-01 — 2021-05-31
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Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: SN.2021.5

§ 46

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.

~ Protokoll från sociala utskottet 2021-05-26

~ Protokoll från sociala utskottet 2021-06-09



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: SN.2021.6

§ 47

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Sommarbemanningen på verksamheterna

~ Vaccinationer

~ IVO- ärenden

~ PWC

~ Workshop 17 september 2021 angående Framtidsplanen
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