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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammaträdesdatum:2022-03-09

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden Mari Klasson (C) som ordinarie och Harke Steenbergen (S) som ersättare

att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, i kommunhuset, Västra

Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende "Ställningstagande om att väcka talan i tingsrätten

gällande umgänge" läggs till som ny punkt 11 på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2021.34

§ 7

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut u kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För fjärde kvartalet 2021 finns 13 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-03

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2021.93

§ 8

Avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet för vuxna. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut

om förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet från Regionstyrelse och Regionfullmäktige

föreslås träda i kraft.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-23

2. Skrivelse - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom

Hjälpmedelscentralens verksamhet, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och

vård.

Tjänsteförslag
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet godkänns.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2022.13

§ 9

Årsredovisning socialnämnden 2021

Beslut
1. Årsredovisning 2021 för Socialnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen innehåller en överskådlig bild av socialnämndens måluppfyllelse,

redovisning av indikatorer, uppföljning av internkontrollplan, redovisning av

ekonomiskt resultat samt investeringsuppföljning.

Under 2021 har utvecklingsarbete påbörjats för att stärka analyserna och

bedömningarna av måluppfyllelsen. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-04

2. Årsredovisning 2021: Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för Socialnämnden

Tjänsteförslag
1. Årsredovisning 2021 för Socialnämnden godkänns.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Socialchef

~ Verksamhetschefer

~ Utredare

~ Förvaltningsekonom



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2022.16

§ 10

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Beslut
1. Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2021.

Sammanfattning av ärendet
PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har
bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa
intressenter tillgodoses.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig
för den som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i
vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

2. Patientsäkerhetsberättelse 2021

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2021.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Verksamhetschef Äldre, funktionsnedsättning och hälso- och sjukvården

~ Medicinskt ansvarig sjuksköterska



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2021.85

§ 11

Kvalitetsberättelse 2021

Beslut
1. Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har framställt Kvalitetsberättelse 2021 som syftar till att

sammanfatta socialförvaltningens kvalitetsarbete under verksamhetsåret.

Kvalitetsberättelsen är strukturerad utifrån Socialstyrelsens Ledningssystem för

systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 (SOSFS 2011:9) med syfte att säkra, lära

och följa upp. Kvalitetsberättelse 2021 redogör för bland annat synpunkter och

klagomål, avvikelser, domar, tillsyner, granskningar och missförhållanden enligt Lex

Sarah.

Utifrån Kvalitetsberättelse 2021 har socialförvaltningen bland annat identifierat att

användandet av evidensbaserade arbetssätt inom förvaltningen har ökat och att

rättssäkerheten i handläggningen är hög. Framledes bör förvaltningen säkerställa

kvaliteten i avtal och samverkansfomer (både inom och utanför verksamheten), göra en

genomlysning av öppna jämförelser och se över hanteringen av synpunkter och

klagomål.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-08

2. Kvalitetsberättelse 2022

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Verksamhetschef AoB

~ Verksamhetschef ÄFH

~ Verksamhetschef SoV



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2022.14

§ 12

Riktlinje för ekonomiskt bistånd - revidering

Beslut
1. Att godkänna socialnämndens föreslagna ändringar i riktlinjen för ekonomiskt

bistånd.

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att se över och revidera hela riktlinjen för
ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning av ärendet
Revidering av riktlinjen ekonomiskt bistånd SN.2018.22 utifrån att regeringen fattade

beslut 2021-12-16 om att avskaffa hemutrusningslån via CSN, beslut gäller från och

med den 1 januari 2022.

Förslag till förändringar i riktlinjen ekonomiskt bistånd.

Att i riktlinjen ekonomiskt bistånd inom socialförvaltningen ta bort följande 6:11

hemutrustning flyktingar eller utländska medborgare som fått uppehållstillstånd på

grund av anknytning till flykting, ska hänvisas att ansöka om hemutrustningslån hos

CSN.

Att tillägg kommer att göras till riktlinjen ekonomiskt bistånd inom socialförvaltningen

att flyktingar eller utländska medborgare som blivit utrustade med grundutrustning

enligt Gnesta kommuns checklista har fått behovet tillgodosett. Dock kan en individuell

prövning göras vid behov och barnperspektivet ska beaktas. Behovet utifrån ansökan

om hemutrustning ska konstateras vid ett hembesök.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-09

2. Riktlinjen för ekonomiskt bistånd inom socialförvaltningen SN.2018.22

Tjänsteförslag
1. Att godkänna socialnämndens föreslagna ändringar i riktlinjen för ekonomiskt

bistånd.

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att se över och revidera hela riktlinjen för
ekonomiskt bistånd.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Enhetschef stöd till arbete

~ Utvecklingssekreterare



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2022.1

§ 13

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 anställningar 2022-01-01 — 2022-01-31



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2022.2

§ 14

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.

~ Verksamhetsberättelse 2021, Gemensamma patientnämnden

~ Verksamhetsberättelse 2021, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

~ Protokoll, Nyköpings kommun, KF 2022-02-08 § 6 Revidering av reglemente för

nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

~ Protokoll sociala utskottet, 2022-02-23



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2022.3

§ 15

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Covid - sporadiska fall inom äldreomsorgen. Vaccinering med dos 4 pågår.

~ Konflikt i Ukraina - förväntad flyktingström

~ Vuxenutbildningen

~ Genomlysning av organisationen
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NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

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  Ann-Sofie Karlsson       
Rebecka Sahlman, Led M  X  Anita Bell       
Nina Erro, Led L X         
Anne-Lise Ljung, Led SD X         
Katarina Linnarsson Utne, Led Fi  X   Anette Furå       
Anita Bell, Ers Ersättare    M X         
Ann-Sofie Karlsson, 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 
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