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GNESTA 
KOMMUN7r Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 

Upprättad: 2020-05-08 
Diarienummer: SN.2019.40 

Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning - efter mars månad 

Förslag till beslut i socialnämnden 
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen. 

Sammanfattning 
Total avvikelse gentemot periodbudget per mars månad visar -588 tkr 

Avvikelser per verksamhet redogörs i denna uppföljning baserat på 3 månaders utfall. 

Utfall som hör till aktiviteten Covid 19 är per denna uppföljning inte identifierade med 
kodning, bedömningen är att ökade kostnader med anledning av Covid 19 ännu inte 
påverkat förvaltningen i större utsträckning per mars månad. 

Övertid som aldrig budgeteras uppgår per mars till — 534 tkr för hela förvaltningen. 

2020 års löneökning i nämndens ram har fördelats med 1/9 per månad från april. 
Verksamheterna bör därför ha motsvarande resultat som överskott från april och 
framåt till dess avtalen är klara och nya löner betalas ut retroaktivt. Detta då årets 
lönerörelse är försenad. 

Då utfallet för mars månad bedöms i ett sent läge på grund av särskilda omständigheter 
med personal, avvaktas prognosen till delårsbokslutet i april. Det är dock tydligt att 
arbetet med åtgärdsplaner ska påbörjas så snart som möjligt. 

Prognos totalt: Beräknas per aprilbokslutet. 

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965 
telefon: 0158 — 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se 
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KOMMUN Socialförvaltningen 2(5) 

Socialförvaltningen (tkr) 

     

Verksamhet Budget 
2020 

Avvikelse 
per feb 

Prognos 
per feb 

Avvikelse 
per mars 

Prognos 
per mars 

Förvaltningsledning SF 3 741 206 +0 243 

 

Stöd och vägledning 39 279 253 0 -291 -744 

Äldre, funktion, hälso- 
sjukvård 

165 522 -1 022 +0 -1 373 -1373 

Administration och bistånd 21 288 712 -2 500 833 -1 200 

TOTALT 229 830 149 -2 500 -588 -3 317 

      

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

Förvaltningsledning 
Bedömningen är att verksamheten följer budget och att positiv avvikelse mot 
periodbudget + 243 tkr ska förbrukas under året. Detta överskott avser tre månader av 
avsatta medel 1 229 tkr i årsbudget för oförutsedda avvikelser. 

Prognos: Enligt budget 

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965 
telefon: 0158 — 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se 
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Stöd och vägledning 
Verksamheten finansieras till stor del med hjälp av statsbidrag från Migrationsverket. 
Per mars månad har statsbidraget periodiserats enligt budget. 
Total negativ avvikelse mot linjär periodbudget -291 tkr omfattar både överskott för 
personal hos verksamhetschef och statsbidrag hos Stöd till arbete (stödboende) samt 
underskott hos Utredning och stöd avseende främst försörjningsstöd. 

Budget UtfU 

 

Avvikelse 

8132 - Verksamhetschef S&V -1 080 -998 

 

82,4 

8133 - Enhetschef Utredning och stöd -4 374 -4 577 

 

-203,6 

8134 - Enhetschef Stöd till arbete -2701 -2497 

 

203,9 

8135 - Enhetschef Vuxenutbildning soc -1 504 -1 877 • -373,2 

I balanserade medel finns 1 Mkr avseende statsbidrag hos boendestöd som ska fördelas 
under året mot stödboende och ensamkommande barn och unga. 

Försörjningsstöd förväntas öka ytterligare under rådande tider. Ny prognos förväntas 
kunna uppges per delåret i april. 

Vuxenutbildningens budget för månadsavlönade har baserats på sysselsättningsgrad 
istället för heltidsmånadslön. Detta orsakar ett budgetunderskott på — 744 tkr som inte 
bedöms kunna återhämtas under året. 

Prognos: Beräknas per aprilbokslutet. 

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965 
telefon: 0158 - 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se 
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Äldreomsorg och omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård 

Verksamheten visar en negativ avvikelse mot periodbudget — 1 373 tkr. 

 

(Mall 

 

Avvikelse 

8114 - Enhetschefer Hemtjänsten —6725 —8 008 • —1 283,5 

8115 - Externa tjänster —5338 —4801 • 537,0 

8116 - Verksamhetschef ÄFH —1 735 —2033 • —297,8 

8119 - Enhetschef Strandhagen —6977 —7059 • —82,4 

8123 - Enhetschef Boende ISS —2656 —2434 • 221,9 

8124 - Enhetschef Socialpsykiatrin —2693 —2751 • —58,6 

8131 - Enhetschef Ekhagen —4617 —4845 • —228,3 

8144 - Enhetschef Daglig verksamhet —2432 —2393 A 39,4 

8146 - Enhetschef Kortvård —1 980 —2035 • —54,9 

8147 - Enhetschef Hålso och sjukvård —4744 —5214 • —470,1 

8151 - Enhetschef Personlig assistans —699 —394 

 

304,4 

Budgeten för hemtjänsten baseras på timpris för uppskattad utförd tid hos 
brukare/patient. Verksamheten håller på att anpassas mot utförda timmar, då det i 
dagsläget är för hög personaltäthet mot utförda timmar. Verksamheten har under 
perioden både en ny verksamhetschef och tillförordnad förvaltningschef. 

Personlig assistans budget är lagd med en plan på att minska kostnaden för obetald 
väntetid 

Strandhagen har en negativ avvikelse på grund av hög personalfrånvaro i februari 
som återhämtats under mars månad. 

Ekhagen har en negativ avvikelse som kan återhämtas med hjälp av att kostnader för 
personal ska minska i maj då en person går i pension och inter ersätts. 

Kortvård och Hälso- o sjukvårdsenheten har ny enhetschef. Höga kostnader för 
inhyrda sjuksköterskor har belastat resultatet till mars. Beviljade timmar kommer att 
följas upp ytterligare mot utförande. 

Externa tjänster visar positiv avvikelse. Detta då leverantörsfakturor inte inkommit 
Uppföljning och eventuella periodiseringar görs i delårsbokslut per april. 

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965 
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Socialpsykiatri, Boende LLS och Dagverksamheten följer budget. 

Prognos: Beräknas per aprilbokslutet. 

Administration- och bistånd 

Verksamheten visar en positiv avvikelse mot periodbudget +833 tkr och belastas med 
utfall för kontaktperson där personal eventuellt ska flyttas mellan enheter. 

Budget Utfall 

 

Avvikelse 

12352 - Färdtjänst -959 -1 016 • -56,4 

41210- Bostadsanpassning -251 -16 

 

235,1 

61600 - Biståndshandläggare äoh -1 207 -1120 9,-- 87,4 

63050 - Verksamhetssystem -1 002 -593 

 

409,4 

63301 - Administration A o B -1154 -855 

 

298,7 

63608 - Anhörigstod -654 -529 ,7 125,1 

63703 - Kontaktperson 0 -267 • -266,8 

Avvikelsen beror på ärenden för bostadsanpassning som varierar mellan månader. 
Kostnaderna för implementering av verksamhetssystem har också förskjutits 
tidsmässigt. 

Den negativa prognosen från februari har sänkts för ansökningar om färdtjänst för 
skolungdomar som inte rymts i ram. Marsfaktura för färdtjänst saknas och tillkommer 
med cirka 340 tkr. 

Prognos: Beräknas per aprilbokslutet. 

Veronica Östlin Susanne Gustafsson 

Tillförordnad Förvaltningschef Ekonomichef 
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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
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Upprättad: 2020-05-05
Diarienummer: SN.2020.42

Socialnämnden

Habiliteringsersättning

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om att deltagare inom daglig

verksamhet LSS ska erhålla förhöjd dagpenning under semestern 2020.

Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas

av kommunerna i syfte att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som

deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även

användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av

statsbidraget. Socialförvaltningen i Gnesta har sökt och erhållit 444 292 kronor i

statsbidrag för habiliteringsersättning. Socialstyrelsen har betalat ut statsbidraget och

medlen får användas till och med 31 december 2020. Återrapportering ska ske till

Socialstyrelsen under våren 2021. Socialnämnden beslutar att betala ut förhöjd

dagpenning under semestern 2020 till alla deltagare inom daglig verksamhet LSS. Dock

kan nämnden inte utlova att deltagarna kommer erhålla förhöjd dagpenning nästa

sommar 2021 då detta beror på om statsbidraget kommer betalas ut eller inte.

Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen har utrett ärendet enligt Socialstyrelsens anvisningar för att

rekvirera statsbidrag för 2020 till kommuner för habiliteringsersättning.

Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att stimulera och

motivera deltagare att medverka i daglig verksamhet enligt LSS. Det är inte deltagarnas

försörjning utan den består vanligtvis av aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Socialstyrelsen har inga synpunkter på hur utbetalningen av habiliteringsersättning

görs utan det är kommunernas sak att bedöma så länge den följer Socialstyrelsens

anvisningar. Icke använda pengar behöver betalas tillbaka till Socialstyrelsen.

Efter överläggning föreslås att medlen ska betalas ut genom förhöjd dagpenning under

semestern 2020 fördelat lika till samtliga brukare inom daglig verksamhet LSS. Alla

brukare i daglig verksamhet deltar efter sin bästa och unika förmåga och

förhoppningen är att den förhöjda habiliteringsersättningen ytterligare ska bidra till

ökad närvaro och motivation att delta på daglig verksamhet. Utöver detta är en
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ekonomisk bonus positivt för den enskilda brukaren som genom detta får möjlighet att

unna sig lite extra under sommaren.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för socialnämnden eftersom
pengarna finansieras av statsbidraget.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Den tillfälliga utbetalningen innebär inga konsekvenser som kan vara negativ för
flickor/pojkar eller kvinnor/män då medlen delas lika mellan deltagarna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-05-05

2. Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2020 till kommuner för

habiliteringsersättning.

Veronica Östlin Elisabet Norberg

Tf. Förvaltningschef Verksamhetschef

Ida Claesson

Utredare

Sändlista
~ Elisabet Norberg, verksamhetschef

~ Pernilla Karlsson, enhetschef

~ Malin Rosell, kommunikatör
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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 
2020 till kommuner för habiliteringsersättning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får an-
vändas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget 
får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts 
med hjälp av statsbidraget. 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning uti-
från deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 

OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare 
höjts med hjälp av statsbidraget är ett tillägg som kom i regleringsbrevet från 
2019. 

Bidragets storlek 
Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kro-
nor under 2020. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2020 
framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är fram-
räknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, 
enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. 

Vilka kan rekvirera medlen 
Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till de per-
soner som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Vad kan ni rekvirera medel för 
Statsbidraget får rekvireras för: 

• att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS 
(habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte be-
talas ut i dagsläget. 

• att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 
LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som stats-
bidraget är tänkt att finansiera. 

• att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidi-
gare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt 
nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har 
finansierats av statsbidraget. 

SOCIALSTYRELSEN Telefon 075-247 30 00 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
106 30 Stockholm Fax 075-247 32 52 www.socialstyrelsen.se 
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När kan ni använda medlen 
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med 
den 31 december 2020. 

Hur får ni del av medlen 
Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Social-
styrelsen. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan steg-
vis: 

1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en per-
son med fullmakt från denne) för kommunen ansöka om att bli om-
bud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 
Beräknad handläggningstid är en månad. Läs mer om ombud på Soci-
alstyrelsens hemsida: 
https ://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/ 

2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via 
statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar 
via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som 
ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun 
högst kan rekvirera ffir belopp. 

3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 
2020 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar. 

Om inte alla medel rekvireras 
Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2020 kommer Socialstyrelsen 
att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de öns-

 

kar ta del av dessa medel. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 
medel? 
Under våren 2021 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 
2020 års medel. Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda 
kommunerna i slutet av 2020. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är 
kopplade till statsbidragets syfte. Det vill säga att införa dagpenning, höja en låg 
dagpenning och/eller att bibehålla tidigare statsbidragsfinansierad nivå på dag-
penningen. 

Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari 2020 — den 
31 december 2020 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också 
bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för 
statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrel-
sen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. 

Information 
Frågor om statsbidraget kan ställas till 



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2020-04-02
Diarienummer: SN.2020.32

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning
För första kvartalet 2020 finns 7 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut varav 2
beslut inom SoL och 5 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendebeskrivning

Förvaltningens synpunkter
Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser

enligt LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Inom SoL finns det 2 beslut.

Det första beslutet rör särskilt boende där en brukare blev beviljat detta 2019-11-18.

Beslutet verkställdes dock 2020-04-01.

Det andra beslutet rör särskilt boende där en brukare blev beviljat detta 2019-10-08.

Brukaren bor idag på korttidsboende under väntetiden.

Inom LSS finns det 5 beslut.

Det första beslutet rör bostad med särskild service där en brukare blev beviljat detta

2019-11-21. Denna brukare bor idag på särskilt boende, detta biståndsbeslut togs pga.

det då bedömdes att ett särskilt boende skulle ge bäst omsorg. Brukaren ska nu flytta

till en bostad med särskild service och väntar på plats.

Det andra beslutet rör en brukare som väntar på bostad med särskild service sedan

2019-12-04. Detta är ett förhandsbesked och brukaren bor idag i en bostad med

särskild service i en annan kommun.
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Det tredje beslutet rör bostad med särskild service där en brukare blev beviljat detta

2019-10-04.

Det fjärde beslutet rör kontaktperson där en brukare väntat på detta sedan 2019-12-03.

Insatsen är inte verkställd pga. resursbrist.

Det femte beslutet rör avlösarservice i hemmet där en brukare väntat sedan 2019-10-17.

Insatsen är inte verkställd pga. resursbrist.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-02

Veronica Östlin Elisabet Norberg

Tf. Förvaltningschef Verksamhetschef

Ida Claesson
Utredare

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Socialförvaltningen Ärendeblad
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Upprättad: 2020-05-19
Diarienummer: SN.2020.1

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
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 delegationsbeslut 2020-03-25 — 2020-05-19

~ Förteckning över anställningar 2020-03-01 — 2020-04-30



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSocialnämnden

Beslutsperiod:

Ärende: SN.2020.47

Äldreomsorg

Begäran allmän handling

Beslutsdatum: 2020-05-13

Beslut: Beslut - Avslag på begäran om allmän handling, Tf förvaltningschef, §1: Avslag

Ärende: SN.2020.39

Vuxen- och omsorg

Begäran om att ta del av handlingar

Beslutsdatum: 2020-04-23

Beslut: Avslag på begäran om att ta del av handlingar, Tf förvaltningschef §1: Avslag

Ärende: SN.2020.40

Vuxen- och omsorg

Begäran om utlämnande av handlingar

Beslutsdatum: 2020-04-27

Beslut: Avslag på bägan om handlingar, Tf förvaltningschef §1: Avslag

Ärende: SN.2020.39

Vuxen- och omsorg

Begäran om att ta del av handlingar

Beslutsdatum: 2020-05-13

Beslut: Beslut Yttrande till kammarrätten, Tf. förvaltningschef, §1: Fastställd

Ärende: SN.2020.13

Styrning

Vidaredelegering

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut Vidaredelegering, Tf. förvaltningschef
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSocialnämnden

Beslutsperiod:

Ärende: SN.2020.38

Partiväsendet

Inställd nämnd

Beslutsdatum: 2020-04-20

Beslut: Beslut inställd nämnd, Ordförande §1: Fastställd
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Socialnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2020-03-01 – 2020-04-30 
Sjuksköterska 

6Organisation: Hälso- och sjukvård 

Tillsvidare, From: 2020-04-06 

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Sjuksköterska 

Organisation: Hälso- och sjukvård 

Tillsvidare, From: 2020-04-06 

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Tillsvidare, From: 2020-03-15 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Handläggare 

Organisation: Stöd till arbete 

Tillsvidare, From: 2020-04-01 

Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef 

Boendepersonal 

Organisation: Regnbågen 

Tillsvidare, From: 2020-03-30 

Utfärdat av: Camilla Andersson, Enhetschef 

Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta östra 

Tillsvidare, From: 2020-04-06 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2020-03-01 – 2020-04-30 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

2020-04-06 - 2020-05-07 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta östra 

Allm visstidsanställning, 2020-03-09 - 2020-05-03 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-04-01 - 2020-04-30 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-03-15 - 2020-04-15 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Undersköterska 

6 Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-04-16 - 2020-05-15 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-04-01 - 2020-04-30 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 



Boendepersonal 

Organisation: Boende Mårdstigen 

Vikariat, 2020-06-01 - 2020-09-30,  

Utfärdat av: Pernilla Karlsson, Chef 
Aktivitetssamordnare 

Organisation: Administration och Bistånd 

Allm visstidsanställning, 2020-03-23 - 2020-12-31 

Utfärdat av: Helen Brodin, Verksamhetschef 
Biståndshandläggare 

Organisation: Administration och Bistånd 

Vikariat, 2020-05-25 - 2021-05-31 

Utfärdat av: Helen Brodin, Verksamhetschef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-04-01 - 2020-04-30 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta östra 

Allm visstidsanställning, 2020-03-09 - 2020-05-03 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-04-01 - 2020-04-30 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Allm visstidsanställning, 2020-04-01 - 2020-05-02 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-04-01 - 2020-04-30 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2020-04-01 - 2020-04-30 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Allm visstidsanställning, 2020-04-06 - 2020-05-07 

mån) 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta västra 

Allm visstidsanställning, 2020-03-09 - 2020-05-03 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta östra 

Allm visstidsanställning, 2020-03-09 - 2020-05-03 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta västra 

Allm visstidsanställning, 2020-03-09 - 2020-05-03 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
 



Socialförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-05-19
Diarienummer: SN.2020.2

Socialnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning
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 social utskottet, 2020-04-01

~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-04-29

~ Protokollet från sociala utskottet, 2020-05-11
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