
Socialnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från socialnämnden

Tid och plats 2020-06-17, 09:00, B-salen,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 9.35 – 9.50

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Veronica Östlin, tf. förvaltningschef,

Justerare Carl Johan Ekström (ordinarie)

Harke Steenbergen (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 32 - 36

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Carl Johan Ekström

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

Organ: Socialnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2020-06-17

Datum för anslagets nedtagande: 2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 32 - 36
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behov av särskild förordnad vårdnadshavare" har justerats i separat

protokoll.
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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammaträdesdatum:2020-06-17

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 och Harke Steenbergen

(S) som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammansträdet, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Ingen information



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Diarienummer: SN.2020.53

§ 32

Åtgärdsplan för budget i balans

Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder enligt i ärendet redovisad

åtgärdsplan.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med

konsekvensanalys till nämnden i augusti.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska en kommun ha 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.
Socialnämnden visade på ett negativt resultat 2019 motsvarande 6 316 tkr.
Bedömningen är att ekonomiska förutsättningar även för åren 2020 och 2021 kommer
att vara utmanande för verksamheterna. Socialchef och verksamhetschefer har
upprättat ett förslag till åtgärdsplan i syfte att nå god ekonomisk hushållning och en
budget i balans, som väntas nå full effekt först 2021.
Total avvikelse gentemot periodbudget per maj månad visar –1 495 tkr och den totala
prognosen för året visar ett underskott om 4 340 tkr.
Utfall som hör till aktiviteten ”Covid 19” är per denna uppföljning 993 tkr, men
kommer troligen fortsätta att öka.
I budgettilldelningen för 2020 finns poster som är ofinansierade så som:

- Övertid som t.o.m. maj uppgår till 1 400 tkr för hela förvaltningen.

- Ofinansierade kostnader för förbrukningsmaterial inom HSL som t.o.m. maj månad
uppgår 250 tkr.

- Uppstart av och drift av ny verksamhet på Åkervägen, volymökningen är inte
finansierad.

- Kostnader för överförda turbunda resor/färdtjänst från BoU är inte finansierad till en
kostnad ca 1 000 tkr.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-08

Tjänsteförslag
1. Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder enligt i ärendet redovisad

åtgärdsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår följande som ny beslutspunkt nr. 2; Förvaltningen får i
uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med konsekvensanalys till nämnden i
augusti.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens

tilläggsförslag och finner att så är fallet.

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Ekonom



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Diarienummer: SN.2020.22

§ 33

Delegationsordning - revidering juni

Beslut
1. Revidering av delegationsordningen godkänns

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens delegationsordning behöver revideras avseende arbetet med

dataskyddsförordningen, punkten 2.5 i nu gällande delegationsordning revideras och

ersätts med nio nya punkter.

Revidering görs även i punkt 6.5 och 6.8 med tillägg av hänvisning till lag om

bostadsanpassningsbidrag, lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-09

2. Delegationsordning

Tjänsteförslag
1. Revidering av delegationsordningen godkänns

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kvalitetsteamet



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Diarienummer: SN.2020.1

§ 34

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 delegationsbeslut 2020-05-20 — 2020-06-09

~ Förteckning över anställningar 2020-05-01 — 2020-05-31

~ Förteckning över delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Diarienummer: SN.2020.2

§ 35

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, 2020-05-27



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Diarienummer: SN.2020.3

§ 36

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Tjänsten som förvaltningschef

~ Personalsituationen

~ Arbetsmiljöarbete

~ Rekrytering

~ Genomförandeplaner

~ Inflyttning på Åkervägen

~ Hyresjusteringar

~ Sommarplanering
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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         
Rebecka Sahlman, Led M  X  Anita Bell       
Vakant, Led L -   Elin Ekstrand       
Vakant, Led SD -   Anette Furå       
Kim Silow Kallenberg, Led Fi X         
Anita Bell, Ers Ersättare    M X         
Therese Alwert, 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 


 


 





