
Socialnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från socialnämnden

Tid och plats 2022-05-04, 09.00, B-salen,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 10.15 – 10.25

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef, Patrik Rosin,

verksamhetschef AoB, §§ 16-20 Annalisa Andersson, medicinskt

ansvarig sjuksköterska (MAS), §§ 16-23 Jenny Neimnann,

ekonom

Justerare Harke Steenbergen (ordinarie)

Nina Erro (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 16 - 24

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Harke Steenbergen

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

Organ: Socialnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2022-05-05

Datum för anslagets nedtagande: 2022-05-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 16 - 24
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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Harke Steenbergen (S) som ordinarie och Nina Erro (L) 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.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: SN.2022.4

§ 16

Information från föredragande

Nämnden tackar för informationen

Patientsäkerhetsrapport
Annalisa Andersson

Information om patientsäkerhetsrapporten. Annalisa berättar om målet för

patinetsäkerheten som är "Säker vård med mätbara delmål för ökad kvalitet och stärkt

patientsäkerhet. Man jobbar även mot delmål som t.ex. lokal patientsäkerhetsplan,

strukturerar arbete med kvalitesregister, förbättrad avvikelsehantering och

framtagande av lokal demensplan.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: SN.2022.29

§ 17

Tidssättning inom hemtjänsten - grundtider

Beslut
1. Socialnämnden har tagit del av och godkänner informationen om förvaltningens

grundtidssättning inom hemtjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Strukturen i verksamhetssystemet Treserva har omarbetats för att bättre svara upp mot

kraven på IBIC. Med anledning av detta har insatskatalogen i verksamhetssystemet

förändrats. Utifrån detta har förvaltningen gjort en översyn av tidssättningen, samt

tagit fram specifika grundtider för de olika uppdragen för att de ska bli mer korrekta.

Förändringen gäller hemtjänsten och de tider som har tagits fram skiljer sig inte

nämnvärt från de tider som är satta i systemet idag. En individuell biståndsbedömning

kommer fortsättningsvis att ske som vanligt. Ändringen kommer att underlätta för

hemtjänstens planering och bidra till mer korrekta uppdrag där stödet kommer at

beviljas utifrån individens faktiska behov. Vidare kommer regelbundna avstämningar

att ske mellan hemtjänst, HSE och bistånd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-01

2. Bilaga - grundtider

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden har tagit del av och godkänner informationen om förvaltningens

grundtidssättning inom hemtjänsten.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Verksamhetschef AoB



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: SN.2022.28

§ 18

Länsgemensam bild för Nära vård i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.

Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om att anta

målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022. Beslut utifrån:

Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av NSV - har arbetat fram en målbild som

anger riktningen framåt gällande god och nära vård.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-19

2. Rekommendation om beslut - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

3. Tjänsteutlåtande NSV - LänsgemensamMålbild för Nära Vård i Sörmland

4. Målbild Nära Vård i Sörmland

5. Beslut - NSV 22-0008-2 Protokollsutdrag NSV § 4_22

Tjänsteförslag
1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: SN.2022.37

§ 19

Ekonomisk uppföljning

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens resultat t.o.m. november uppgår till +2 656 tkr. Verksamhetsområde

Stöd och vägledning (+1 584 tkr), Administration och bistånd (+4 645 tkr) samt

förvaltningsledningen (+170 tkr) redovisar överskott för perioden. Socialnämnden gör

ett underskott på -60 tkr liksom Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård gör ett

underskott på -3 683 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-29

2. Analys bokslut mars 2022 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



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: SN.2022.23

§ 20

Riktlinje för tvångs- skydds- och
begränsningsåtgärder inom vård och omsorg
för vuxna

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje för tvångs- skydds- och

begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinje för tvångs- skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för

vuxna innefattar samtliga lagrum; hälso- och sjukvårdslag (HSL 2017:30),

socialtjänstlag (SoL 2001:453) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

(LSS 1993:387). Utifrån riktlinjen ska förvaltningen framställa en

förvaltningsövergripande rutin. Riktlinje för tvångs- skydds- och

begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna tydliggör rättsläget, begrepp,

samtyckets betydelse och ansvarsområden inom området. I samband med att nämnden

beslutar att anta Riktlinje för tvångs- skydds- och begränsningsåtgärder inom vård

och omsorg för vuxna utgår Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder fastställd

2017-01-26.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-14

2. Riktlinje för tvångs- skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för

vuxna

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje för tvångs- skydds- och

begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Verksamhetschef ÄFH

~ Verksamhetschef AoB

~ Verksamhetschef SoV



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: SN.2022.15

§ 21

Årlig uppföljning av förvaltningens
systematiska arbetsmiljöarbete

Beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av den årliga uppföljningen av

förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärder som

behövs för att komma tillrätta med de brister som framkommit.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens samtliga enheter har gjort den årliga uppföljningen av SAM enligt

kommunens rutin. Uppföljningarna visar att enheterna arbetar systematiskt med

arbetsmiljöfrågorna i enlighet med föreskriften, och att arbetet på det stora hela

fungerar bra.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av den årliga uppföljningen av

förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärder som

behövs för att komma tillrätta med de brister som framkommit.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Socialchef

~ Verksamhetschefer

~ Utredare



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: SN.2022.1

§ 22

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 2022-02-01 — 2022-03-31



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: SN.2022.2

§ 23

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 Regionfullmäktige 2022-02-15 § 6, Förändrad debiteringsform

och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet

~ Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2022-02-15 § 11, Distansdeltagande vid

gemensamma nämnders sammanträden – förlängd tidsperiod

~ Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Styrning och uppföljning av

verksamheten Forskning och Utveckling i Sörmland

~ Gemensamma patientnämnden – Patientnämndens bidrag till vårdens

kvalitetsutveckling

~ Protokoll från sociala utskottet 2022-03-09

~ Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-03-11 §

3, Verksamhetsberättelse 2021 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och

vård

~ Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Granskningsrapport för

nämnden kring socialtjänst och vård år 2021

~ Målbild – Tillsammans för barnens bästa i Sörmland



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: SN.2022.3

§ 24

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ PwC granskning

~ Lex Sarah

~ Vaccination dos 4, Covid

~ Utbildning i vårdsvenska för omsorgspersonal

~ Ny chef för utredning- och stöd har tillträtt

~ Treserva - implementering

~ Rekrytering sommarvikarier

~ Förlängd nämnd 1 juni
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NÄRVARANDE 
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 
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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         
Sami Smedberg, Led S  X  Anette Furå       
Rebecka Sahlman, Led M X         
Nina Erro, Led L X         
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        
Vasil Pema, 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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