Socialnämnden

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i socialnämnden
Tid och plats för
sammanträde

den 4 september 2019, 08.30
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

09.25 – 09.35, 11.00 - 11.05

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Ann Malmström, förvaltningschef, Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH,
Stefan Gjuse, verksamhetschef SoV, Helen Brodin, enhetschef AoB
Harke Steenbergen (ordinarie)
Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragrafer: 41 - 46

Harke Steenbergen

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Socialnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-04
Datum för anslagets nedtagande: 2019-09-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Marie Solter, sekreterare

Paragrafer: 41-46

_____________________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:2019-09-04

Innehållsförteckning

Ordförandes signatur

§ 41

Delegationsordning - revidering augusti

3

§ 42

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

4

§ 43

Information hemtjänst

5

§ 44

Redovisning av delegationsbeslut

6

§ 45

Anmälningsärenden

7

§ 46

Förvaltningschefen informerar

8

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 Harke Steenbergen (S) som ordinarie att justera
protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
Nämnden godkänner dagordningen.
Information

Ordförandes signatur

~

Arbetsmiljöverkets tillsyn av förtroendevaldas arbetsmiljöansvar,
Anna Ekhagen, HR

~

Daglig verksamhet och digitaliseringsprojekt, Pernilla Karlsson

~

Utbildning Våld i nära relationer, Lotta Brattberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-09-04
Ärendenummer: SN.2019.25
§ 41

Delegationsordning - revidering augusti
Beslut
1.

Godkänna revidering av dokumentet "Delegationsordning".

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten Administration och Bistånd föreslår ändringar i form av tillägg i
delegationsordningen. Tilläggen avser att biståndshandläggare får fatta beslut
på färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassning. Verksamheten Stöd och
Vägledning föreslår ytterligare ett tillägg vad gäller delegation rörande jourhem
och att även enhetschef har möjlighet att ta beslut utöver verksamhetschef och
socialjour.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse

2.

Dokumentet "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 SoV

~

Enhetschef AoB

~

Utredare AoB

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-09-04
Ärendenummer: SN.2019.34
§ 42

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

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För andra 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: 2019-09-04
Ärendenummer: SN.2019.59
§ 43

Information hemtjänst
Beslut
1.

Nämnden godkänner Socialförvaltningens information.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta hemtjänst har under 2019 genomgått en organisationsförändring med
uppdelning av mindre hemtjänst områden och med nya enhetschefer.
Medarbetarna har även tidigare uttryckt önskemål om mindre områden för
chef och mindre områden för arbetsgrupperna. Det är en förändringsprocess
med brukaren i fokus i både kontinuitet och kvalitet, ekonomi i balans och god
arbetsmiljö. Det har medfört en del förändringar i verksamhetsområdet,
förtydligande av uppdrag, vikten av samverkan mm. Alla förändringsprocesser
mottas på olika sätt beroende på vem som är mottagare. Ett utvecklingsarbete
som påbörjats och pågår under 2019.
Utvecklingsarbetet är väl förankrat hos Socialnämnden som är mån om att alla
medarbetare inom hemtjänsten har en så bra arbetsmiljö som möjligt för att
kunna ge kommunens brukare en trygg och bra service. Socialnämndens
övertygelse är att mindre arbetsgrupper bidrar till ökad trivsel, underlättar
samarbetet och samtidigt bidrar till att ge brukarna en bättre kontinuitet.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-09-02

Tjänsteförslag
1.

Nämnden godkänner Socialförvaltningens information.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-09-04
Ärendenummer: SN.2019.1
§ 44

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 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 2019-05-14 - 2019-08-27

~

Förteckning över anställningar 2019-06-01 - 2019-07-31

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-09-04
Ärendenummer: SN.2019.2
§ 45

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 2019-06-12

~

Protokoll från sociala utskottet 2019-07-16

~

Protokoll från sociala utskottet 2019-08-21

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-09-04
Ärendenummer: SN.2019.3
§ 46

Förvaltningschefen informerar
Beslut
1.

Nämnden godkänner informationen.

~

Ekonomi efter juli månad

~

Information från verksamheterna, Anne Ringdahl, Stefan Gjuse och
Helen Brodin

~

Information AoB, Helen Brodin

~

Ordförandes signatur

·

Kostnader för färdtjänst

·

Inkomna domar

Information SoV, Stefan Gjuse
·

Sommaren 2019

·

Personalsituation

·

Rekrytering

·

Intern samverkan

·

Familjecentral

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

