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Sammanträdesdatum:2019-02-13

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Camilla Lissner (L) som ordinarie och Sami Smedberg
(S) som ersättare att justera protokollet onsdagen den 20 februari 2019, kl
9.00, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärendet "Kompletterande beslutanderätt för
socialjouren" läggs till som ny punkt 4 på dagordningen.

Ny handling har delats i ärende nr 2 "Framtidsplan 2019-2021 med
interkontrollplan"

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Presentation av ledamöter och tjänstemän

Vuxenutbildningen, Helen Pettersson
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Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2019.6

§ 1

Framtidsplan 2019-2021 med internkontrollplan

Beslut

1. Framtidsplan 2019-2021 med internkontrollplan Socialnämnden
fastställs av nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Framtidsplanen beskriver kommunfullmäktiges mål, socialförvaltningens mål
och internkontrollplanen. Många av nämndens mål kvarstår medan vissa av
målen är reviderade. Likaså Socialförvaltningens aktiviteter och interna mål
kvarstår medan vissa är reviderade. Några mål behöver längre tid för att få
genomslagskraft. Nya förvaltningsgemensamma aktiviteter är beskrivna och
berör arbetet med att ytterligare sänka sjukskrivningstalet, öka tillgängligheten,
utveckla samverkan med seniorföreningarna, satsa på digitaliseringen och ett
fortsatt arbete med att vara en bra arbetsplats. Resultat från Socialstyrelsen och
KKiK (Kommunens kvalitét i korthet) har bidragit med några av de
indikatorer och mål som finns beskrivna i Framtidsplanen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-01-28

2. Framtidsplan 2019-2021 med internkontrollplan Socialnämnden

3. Internkontrollplan

Tjänsteförslag

1. Framtidsplan 2019-2021 med internkontrollplan Socialnämnden
fastställs av nämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Utredare, Administration och bistånd



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2019.8

§ 2

Ianspråktagande av investeringar för socialnämnden 2019

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt punkt 4 i investeringsbilagan får tas i anspråk

2. Investeringar enligt punkt 3 i investeringsbilagan med ändrad summa
till 1 900 tkr får tas i anspråk.

Beslut

1. Investeringar enligt investeringsbilagan får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för socialnämnden.
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till
nämnden innan ianspråktagande.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-01-29

2. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Investeringar enligt punkt 3 i investeringsbilagan får tas i anspråk

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt punkt 4 i investeringsbilagan får tas i anspråk

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Investeringar enligt investeringsbilagan får tas i anspråk.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att punkten två i socialnämndens beslut om omedelbar
justering tas bort.

Ordföranden föreslår att Förslag till beslut i kommunfullmäktige tas bort och
att man lägger till en ny beslutspunkt under rubriken Förslag till beslut i
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kommunstyrelsen, som lyder "Investeringar enligt punkt 3 i
investeringsbilagan, med ändrad summa till 1 900 tkr, får tas i anspråk".

Beslutsgång

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

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Sheila Ghlipour, Redovisningsansvarig/controller

~ Ann Malmström, förvaltningschef

~ Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH

~ Linda Bergström verksamhetschef AoB

~ Lena Lindberg, ekonom
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Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2018.109

§ 3

Gemensam socialjour Sörmland

Beslut

1. Att förslaget godkänns samt att nämnden ger i uppdrag till
förvaltningschefen att teckna avtal med Eskilstuna kommun gällande
socialjour.

Sammanfattning av ärendet

Flertalet av Sveriges kommuner har gått ihop till länsgemensamma socialjourer
då detta visat på en större rättssäkerhet, resurseffektivisering samt möjliggjort
socialjoursverksamhet även för små kommuner.

De mindre kommunerna i Södermanland har över tid haft svårigheter att
bemanna sina socialjourer utifrån de obekväma arbetstiderna och behovet av
god erfarenhet av myndighetsutövning.

Socialförvaltningen Eskilstuna har efter samverkan med länets
socialtjänstverksamheter tagit fram ett förslag till avtal mellan de kommuner
som planerar att delta. Målet är att Gnesta kommun kan gå med senast i mars
2019. Den länsgemensamma socialjouren ska vara ingången till socialtjänstens
individ- och familjeomsorg gällande barn, unga vuxna i missbruk och/eller
våld i nära relation. Jourens uppdrag omfattas inte av Lagen om särskilt stöd
eller äldreomsorg.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-01-28

2. Dokument: Länsgemensam socialjour slutrapport 2017-12-13

Tjänsteförslag

1. Att förslaget godkänns samt att nämnden ger i uppdrag till
förvaltningschefen att teckna avtal med Eskilstuna kommun gällande
socialjour.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång

Ann-Sofie Lifvenhage bifaller framskrivet förslag.

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förvaltningschef

~ Verksamhetschef Stöd och Vägledning
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Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2019.10

§ 4

Kompletterande beslutanderätt för socialnämnden

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt i enlighet
med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens ordförande har rätt att fatta beslut i vissa fall när nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Vidare har nämnden möjlighet att förordna
annan ledamot än ordförande att fatta denna typ av beslut. I de fall när
nämndens beslut inte kan avvaktas kan beslutanderätten delegeras till
föreslagen ledamot eller enskild tjänsteman. Detta kallas för kompletterande
beslutanderätt och kräver ett särskilt förordnande där de som förordnas ska
namnges. Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att
det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå. Därför föreslår
förvaltningen att nämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt, från
och med 1 mars 2019, enligt nedan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-02-08

2. Dokumentet: "Kompletterande beslutanderätt, Socialnämnden"

3. Bilaga: "Personligt förordnande avseende beslut om LVU och LVM"

Tjänsteförslag

1. Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt i enlighet
med förvaltningens förslag

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
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~ Förvaltningschef

~ Verksamhetschef Stöd och Vägledning

~ Enhetschef Utredning och Stöd

~ Enhetschef Stöd till Arbete

~ Enhetschef för Mottagningsenheten Eskilstuna kommun
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Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2017.36

§ 5

POSOM-verksamheten i Gnesta kommun

Beslut

1. Godkänna revideringar av riktlinjer för POSOM-uppdraget.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med nämndens beslut att återuppta och se över arbetet med
POSOM-verksamheten i Gnesta kommun har samverkan med civilsamhället
inletts. Likaså har POSOM i Gnesta åter gått med i en samverkansgrupp med
Nyköping, Oxelösund och Trosa (GNOT). POSOM-verksamheten har sett
över sina dokument och gjort revideringar samt uppdateringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-25

2. Dokument: Plan för POSOM reviderad 2019

3. Dokument: POSOM-verksamhet i Gnesta reviderad 2019

4. Dokument: Lokaler Gnesta

5. Dokument: Hotell och vandrarhem i närheten av Gnesta kommun

Tjänsteförslag

1. Godkänna revideringar av riktlinjer för POSOM-uppdraget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Verksamhetschef SoV

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen

~ Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

~ Förvaltningschef Kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2018.60

§ 6

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 3

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

För tredje kvartalet 2018 finns fyra ej verkställda gynnande beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-01-14

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att beslutspunkt 2 "Ärendet justeras omedelbart" tas
bort.

Beslutsgång

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

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2018.60

§ 7

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 4

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Under kvartal 4 2018 finns det totalt tio stycken ej verkställda gynnande beslut
enligt SoL. Alla tio beslut gäller permanent bostad på särskilt boende. Besluten
togs mellan tidsperioden 15 juli 2018 och 13 september 2018.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-01-22

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att beslutspunkt 2 "Ärendet justeras omedelbart" tas
bort.

Beslutsgång

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

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2019.1

§ 8

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
socialnämnden antagen delegationsordning (antaget 2018-01-18). 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 2018-11-22 – 2019-02-05

~ Förteckning över anställningar 2018-11-01 - 2019-01-31
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Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2019.2

§ 9

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 2018-11-29

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-12-19

~ Protokoll från sociala utskottet 2019-01-30

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
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Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2019.3

§ 10

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Gnesta kommun har 9,95 timmar som medelvärde för nattfasta, vilket
är bäst i Sörmland.
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