
Socialnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i socialnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 22 maj 2019, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 10.25 – 10.40

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Ann Malmström, förvaltningschef, Helen Brodin, enhetschef AoB, Anne Ringdahl,
verksamhetschef ÄFH, Stefan Gjuse, verksamhetschef S&V

Justerare Mari Klasson (ordinarie) och Kim Silow Kallenberg (ersättare)

Tid och plats för
justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 25 - 35

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Mari Klasson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-22
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 25 - 35
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Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes 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 Mari Klasson (C) som ordinarie och Kim Silow
Kallenberg (Fi) som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till
sammanträde, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

RAR/Finsam, Ingrid Jerneborg Glimne

Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV, Ingrid
Jerneborg Glimne



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.40

§ 25

Ekonomisk uppföljning efter April samt
investeringsuppföljning

Beslut

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

Totala avvikelse gentemot periodbudget per april månad visar i dagsläget +1,4
mkr som i sin helhet bedöms bero på ännu ej upparbetade kostnader,
budgeten är linjärt fördelad. En omfattande inventering av löner per enhet har
utförts och fortsätter månadsvis.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Investeringar 2019

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-14

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förvaltningschef socialförvaltningen

~ Ekonom



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.30

§ 26

Antal platser i särskilt boende - svar på skrivelse

Beslut

1. Nämnden godkänner svaret.

Sammanfattning av ärendet

Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet har lämnat in en skrivelse
angående platser vid särskilt boende. Rådet anser att ytterligare en avdelning
vid Frustunagården ska öppnas och bemannas och önskar att Socialnämndens
politiker diskuterar och beslutar om en framtida plan hur behovet av platser
vid särskilt boende ska tillgodoses i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

2. Skrivelse från pensionärs- och omsorgsrådet

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner svaret.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förvaltningschef socialförvaltningen

~ Verksamhetschef ÄFH

~ Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.24

§ 27

Riktlinjer för Socialnämndens ansvarsområde gällande
Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Beslut
1. Socialnämnden fastställer Riktlinjer för Socialnämndens ansvarsområde

gällande färdtjänst och riksfärdtjänst.

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i arbetet inom socialtjänsten ska
det finnas riktlinjer. Dessa riktlinjer är utformade för medarbetare inom
administration och bistånd som arbetar med handläggning av tillstånd för
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

2. Riktlinjer för Socialnämndens ansvarsområde gällande färdtjänst och

riksfärdtjänst.

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden fastställer Riktlinjer för Socialnämndens ansvarsområde

gällande färdtjänst och riksfärdtjänst.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Utredare, Administration och bistånd, Socialförvaltningen



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2018.54

§ 28

Riktlinjer avgifter - revidering

Beslut

1. Socialnämnden fastställer revideringen av "Riktlinjer för handläggning
av avgifter inom Socialförvaltningen".

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för handläggning av avgifter inom Socialförvaltningen har reviderats
efter synpunkter och förslag från kommunala pensionärs- och omsorgsrådet.
Denna riktlinje är utformad för medarbetare inom Socialförvaltningen som
arbetar med handläggning av avgiftsärenden. Revideringen avser tillägg samt
korrigeringar i dokumentet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

2. Dokumentet "Riktlinjer för handläggning av avgifter inom
Socialförvaltningen"

3. Synpunkter från pensionärs- och omsorgsrådet

Tjänsteförslag

1. Socialnämnden fastställer revideringen av "Riktlinjer för handläggning
av avgifter inom Socialförvaltningen".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Avgiftshandläggare, Administration och bistånd

~ Utredare, Administration och bistånd



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.25

§ 29

Delegationsordning - revidering

Beslut
1. Socialnämnden fastställer revideringen av "Delegationsordningen".

2. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd se över punkterna 1.3 och

6.32 i delegationsordningen för eventuell revidering

Sammanfattning av ärendet

Inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd på Stöd och vägledning har det
rekryterats handläggare vilka behöver delegation att kunna ta beslut i vissa
typer av ärenden. Det som behöver revideras i aktuell delegationsordning är att
i samtliga delar av delegationen där det framgår att en socialsekreterare får ta
beslut bör även funktionen handläggare omfattas. Handläggarna benämns i
text som "Handläggare SoV" (handläggare Stöd och vägledning). Funktionen
Handläggare SoV föreslås läggas till som delegat i de delar av
delegationsordningen (under Ekonomiskt bistånd) som avser beslut inom
verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

2. Dokumentet "Delegationsordning"

Tjänsteförslag

1. Socialnämnden fastställer revideringen av "Delegationsordningen".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår ny beslutspunkt nr. 2 "Förvaltningen får i uppdrag att till
nästa nämnd se över punkterna 1.3 och 6.32 i delegationsordningen för
eventuell revidering".

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag och finner att nämnden
beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag.

Sändlista:

~ Verksamhetschef, Stöd och Vägledning



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ Enhetschef, Stöd till arbete

~ Utredare, Administration och bistånd



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.39

§ 30

Habiliteringsersättning

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om att deltagare inom
daglig verksamhet LSS ska erhålla förhöjd dagpenning under semestern
2019.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 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 485 592 kronor i statsbidrag
för habiliteringsersättning. Socialstyrelsen har betalat ut statsbidraget och
medlen får användas till och med 31 december 2019. Återrapportering ska ske
till Socialstyrelsen under våren 2020. Socialnämnden beslutar att betala ut
förhöjd dagpenning under semestern 2019 till alla deltagare inom daglig
verksamhet LSS. Dock kan nämnden inte utlova att deltagarna kommer erhålla
förhöjd dagpenning nästa sommar 2020 då detta beror på om statsbidraget
kommer betalas ut eller inte.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

2. Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 till kommuner för
habiliteringsersättning.

Tjänsteförslag

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om att deltagare inom
daglig verksamhet LSS ska erhålla förhöjd dagpenning under semestern
2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.42

§ 31

Gemensam finansiering av nationell kunskapsstyrning
(2020-2023)

Beslut

1. Nämnden godkänner gemensam finansiering enligt bilagd
rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, och staten har under lång tid
samverkat för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Samverkansarbetet har
till stora delar finansierats genom överenskommelser mellan staten och SKL
och hittills varit av kortsiktig karaktär. I dagsläget är de nationella
kvalitetsregistren underfinansierade på grund av minskade nationella anslag.

Även fortsättningsvis kommer staten och regionerna/landstingen att bidra till
finansiering, men kommunerna kommer att behöva bidra till finansieringen av
de register som de använder liksom andra källor till kunskap som används
exempelvis resultatet från brukarundersökningar.

Medborgare och brukare förväntar sig ett stöd som baseras på bästa tillgängliga
kunskap. Kommunernas möjlighet att få kunskap, följa upp sina resultat och
förbättra verksamheten bygger bland annat på att ha tillgång till olika data från
till exempel nationella kvalitetsregister och brukarundersökningar. Ett exempel
på kvalitetsregister är Senior alert som är ett register med syfte att förhindra att
äldre personer faller, får trycksår, minskar i vikt, utvecklar ohälsa i munnen
och/eller får problem med blåsdysfunktion.

Det är viktigt att kommunen kan använda uppgifter från kvalitetsregister och
brukarundersökningar över tid så att man kan jämföra från år till år om det
sker några förändringar. SKL rekommenderar Sveriges kommuner att
gemensamt finansiera arbetet med områdena uppföljning (kvalitetsregister,
brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning. Kommunerna
kommer att få möjlighet att påverka arbetet genom att en styrgrupp för den
nationella samordningen ska bildas med representanter från kommunerna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

2. Följebrev till meddelande från styrelsen nr 15/2018, Sveriges
Kommuner och landsting: Rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter.



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner gemensam finansiering enligt bilagd
rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen

~ Verksamhetschef ÄFH

~ Medicinskt ansvarig sjuksköterska

~ Verksamhetsutvecklare Socialförvaltningen



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.34

§ 32

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 1, 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

För första kvartalet 2019 finns 6 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut
varav 3 beslut inom SoL och 3 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade
och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.1

§ 33

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
socialnämnden antagen delegationsordning (antaget 2019-03-20). 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.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2019-03-13 – 2019-05-13

~ Förteckning över anställningar 2019-03-01 - 2019-04-30



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.2

§ 34

Anmälningsärenden

Beslut

1. Informationen godkänns.

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 2019-03-20

~ Protokoll från sociala utskottet 2019-04-17

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
NSV 2019-03-29

~ Protokoll från Gemensamma patientnämnden 2019-04-24



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.3

§ 35

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Informationen godkänns.

~ Information AoB, Helen Brodin och Ann Malmström

~ Information ÄFH, Anne Ringdahl

~ Information S&V, Stefan Gjuse

~ Årsjubileum för Powerhuset, 23 augusti

~ Seniordagen, 3 oktober

~ Skrivelse gällande antal platser i särskilt boende
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 FÖLJEBREV TILL 
MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 15/2018 


Vårt dnr: 
18/00295 


Bilaga 1  
Kontaktpersoner i 
länen 


    


 2019-03-06    


 


Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 


Fredrik Lennartsson 


Avdelningschef 


Vård och omsorg 


Kommunstyrelserna  


för kännedom till socialchef/motsvarande 


förvaltningschefer 


Rekommendation till kommunernas om gemensam 


finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 


socialtjänstens verksamheter 


Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 


14 december 2018: 


att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 


förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 


(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 


kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 


kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).  


 


att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 


medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De 


fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  


 


att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 


kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 


 


att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela 


SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.  


 


Förtydligande avseende meddelande från styrelsen: 


Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-


2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget.  


Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019. 
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Process för kommunernas ställningstagande: 


Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående 


respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens 


ställningstagande meddelas till registrator@skl.se   


Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om 


ni kan ange vilka skäl som föranleder detta.  


En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren 


2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens 


fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att 


tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer 


förberedande arbete inför 2020 att påbörjas under hösten 2019.  


 


Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se 


 


Sveriges Kommuner och Landsting 


Vård och omsorg 


Fredrik Lennartsson   Mari Forslund 


Avdelningschef Vård och omsorg Sektionschef Kvalitet och uppföljning 
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