
Socialnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från socialnämnden

Tid och plats 2023-01-18, 09.00, Frösjön/Lockvattnet,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 11.00 – 11.15

11.20 - 11.25

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef, §§ 1-6 Jenny

Gustafsson, utvecklingssekreterare, §§ 1-6 Karin Pramlid (deltar

digitalt), utredare, §§ 1-3 Julia Sundberg, utredare, Johanna

Bengtsson, enhetschef, §§ 1-3 Jenny Neimann, ekonom

Justerare Elin Ekstrand (ordinarie)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 1 - 9

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Elin Ekstrand

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

Organ: Socialnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2023-01-18

Datum för anslagets nedtagande: 2023-02-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 1 - 9
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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens 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 Elin Ekstrand (C) att justera protokollet i direkt anslutning till

sammanträdet, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Diarienummer: SN.2023.2

§ 1

Information från föredragande

Nämnden tackar för informationen.

Medarbetarenkät
Lena Karlsson Leksell redogör för hur socialförvaltningens organisationen ser ut.

Nämnden får en övergripande presentation av resultatet i medarbetarenkäten.

Förvaltningen återkommer med ledningsgruppens förslag till handlingsplan.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Diarienummer: SN.2023.8

§ 2

Ersättning till externa utförare av hemtjänst
2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 478,91

kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller

retroaktivt från 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Prissättningen för ersättning till den egna utföraren för hemtjänst är baserad på

kostnadsmassan som kan delas upp i 90% lönerelaterade kostnader och 10%

driftskostnader. Till detta kommer sedan ett tillägg på 11,36% för tjänster utförda

utanför tätbebyggt område.

Ersättningsnivåerna till externa utförare är uppbyggd enligt samma princip, med

tillägget att även kompensation för moms och overhead skall läggas till.

Momsersättning utgår med 6% på driftskostnadsdelen och overheadkostnader ersätts

med 4,5% på hela kostnaden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2023-01-11

Tjänsteförslag
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 478,91

kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller

retroaktivt från 1 januari 2023.

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

~ Kommunchef

~ Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef

~ Jenny Neimann, förvaltningsekonom



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Diarienummer: SN.2022.77

§ 3

Verksamhetsplan 2023-2025

Beslut
1. Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsplan är nämndens styrdokument och grundar sig i

kommunfullmäktiges framtidsplan där kommunövergripande inriktningsmål, budget

samt investeringsplan beslutas. Verksamhetsplanen antas för en treårsperiod vilket

betonar vikten av långsiktigt arbete för god effekt. Verksamhetsplanen följs upp i

delårsrapport samt årsredovisning.

Under hösten 2022 har en översyn av kommunfullmäktiges och nämndernas

framtidsplaner genomförts och beslut om ny struktur för detta antogs i

kommunfullmäktige 2022-12-19. Detta innebär bland annat att de nio

inriktningsmålen slagits samman till fem, att socialnämndens framtidsplan döps om till

verksamhetsplan samt ett förändrat upplägg på avsnittet som behandlar

inriktningsmålen.

Förvaltningen har på uppdrag av kommunchefen påbörjat en anpassning av

dokumentet utifrån dessa förändringar. Innehållet i dokumentet är fortfarande

detsamma som stämdes av med socialnämnden under hösten, men har anpassats till

den nya målstrukturen med fem inriktningsmål. Arbete med att anpassa och förenkla

dokumentet kommer att fortgå under 2023.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-03

2. Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025

Tjänsteförslag
1. Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025 fastställs.

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



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservationer och särskilt yttrande
Lena Staaf (V) lämnar ett skriftligt särskilt yttrande.

Sändlista
~ Utredare

~ Förvaltningsekonom

~ Kvalitetschef



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Diarienummer: SN.2022.81

§ 4

Val av ledamöter till sociala utskottet

Beslut
1. Nämnden väljer socialnämndens presidium Ingrid Jerneborg Glimne (M), Harke

Steenbergen (S) och Elin Ekstrand (C) till ledamöter i social utskottet.

2. Nämnden väljer Ingrid Jerneborg Glimne (M) till utskottets ordförande och Harke

Steenbergen till utskottets vice ordförande.

3. Ersättare till sociala utskottet väljs på nämndens nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Enligt socialnämndens reglemente ska socialnämnden välja ett utskott som i första

hand ska handlägga individärenden. Antalet ledamöter och ersättare bestäms av

nämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämndens presidium Ingrid Jerneborg Glimne (M),

Harke Steenbergen (S) och Elin Ekstrand (C) väljs till ledamöter i sociala utskottet.

Ordförande föreslår att Ingrid Jerneborg Glimne väljs till utskottets ordförande och

Harke Steenbergen (S) väljs till utskottets vice ordförande.

Beslut om ersättare till utskottet tas upp på nämndens nästa sammanträde.

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Socialförvaltningen



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Diarienummer: SN.2022.75

§ 5

Revidering av riktlinje för handläggning av
avgifter

Beslut

1. Revideringarna i riktlinje för handläggning av avgifter inom socialförvaltningen

antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förvaltningens uppdrag om årlig översyn av gällande riktlinjer,

uppmärksammades att riktlinje för handläggning av avgifter inom socialförvaltningen

behöver justeras med ett antal ändringar för att följa de förändringar som har skett i

Riktlinjer för Socialförvaltningens ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen (SoL) och

Lagen om Stöd och Service (LSS) SN.2021.53. som antogs i nämnden 2021-06-23.

Revideringsförslagen grundar sig både i rådande lagstiftning och praxis

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-12-20

2. Riktlinjer för handläggning av avgifter inom Socialförvaltningen

Tjänsteförslag

1. Revideringarna i riktlinje för handläggning av avgifter inom socialförvaltningen

antas.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Socialchef

~ Lindha Stenlund, avgiftshandläggare

~ Kvalitetsteamet



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Diarienummer: SN.2022.78

§ 6

Strategiplan för fördjupad samverkan kring
tidiga insatser

Beslut
1. Socialnämnden godkänner strategiplan för fördjupad samverkan kring tidiga

insatser.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun är med i utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i

Sörmland. Målbilden för arbetet är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god

fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.

Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa.

Förvaltningarna fick gemensamt i uppdrag att framställa en strategiplan för hur vi

säkrar samverkan mellan förvaltningarna. Utifrån perspektivet tillsammans för barnets

bästa och nära vård skiftar fokus från organisation till individ. I samband med

strategiplanen med indikatorer går förvaltningarna från en aktivitetsbaserad

målstyrning till en mål- och resultatbaserad styrning.

Strategiplanmed indikatorer lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen och

socialförvaltningens gemensamma strategigrupp för styrning. Strategiplanmed

indikatorer ska följas i strategigrupp, en gång per kvartal.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-11

2. Strategiplan för fördjupad samverkan kring tidiga insatser

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden godkänner strategiplan för fördjupad samverkan kring tidiga

insatser.

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



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Kvalitetsteamet



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Diarienummer: SN.2023.3

§ 7

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 2022-11-01 — 2022-12-31



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Diarienummer: SN.2023.4

§ 8

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 gemensamma patientnämnden 2022-11-24

~ Protokoll sociala utskottet 2022-12-07

~ Protokoll nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-12-08



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-01-18
Diarienummer: SN.2023.5

§ 9

Förvaltningschefen informerar

~ Kontaktpolitiker

~ Läget under jul- och nyårshelgen

~ Fördelningstal för kvotflyktingar

~ Silvia certifiering av kommunens demensenheter

~ Kliniskt träningscenter
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Upprops- och omröstningslista, Socialnämnden 
 

   

     

    

 
 

  

       

       

Datum:  2023-01-18 
 

      

       
  

 
Närvarande 

Tjänstgörande ers. 
 Ärende nr  Ärende nr 

 JA NEJ  JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

Jerneborg Glimne Ingrid, Ordförande M X         

Steenbergen Harke, 1:e vice ordförande S X         

Ekstrand Elin, 2:e vice ordförande C X         

Karlsson Ann-Sofie, Ledamot S X         

Ekström Carl-Johan, Ledamot M  X  Evelina Nissas       

Sahlman Rebecka, Ledamot M  X  Ousseynou Krouma       

Öberg Jonas, Ledamot KD X         

Staaf Lena, Ledamot V X         

Ljung Anne-Lise, Ledamot SD X         

          

Nissas Evelina, Ersättare S X         

Krouma Ousseynou, Ersättare S X         

Sundberg Tomas, Ersättare M  X        

Östling Andersson Lena, Ersättare C X         

Carlén Lindwall Maria, Ersättare MP X         
 

 

 

 

S-M-C-MP 

M-S-C-L-KD 

SD-M-KD-L-C-S-V-MP 

C-L-KD-M-S 

V-MP-C-L-KD-S-M-SD 

MP-V-C-L-S-M-KD-SD 

L-C-KD-M-S -MP 

KD- C-L-M-S 
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Datum:  2023-01-18 
 


      


       
  


 
Närvarande 


Tjänstgörande ers. 
 Ärende nr  Ärende nr 


 JA NEJ  JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


Jerneborg Glimne Ingrid, Ordförande M X         


Steenbergen Harke, 1:e vice ordförande S X         


Ekstrand Elin, 2:e vice ordförande C X         


Karlsson Ann-Sofie, Ledamot S X         


Ekström Carl-Johan, Ledamot M  X  Evelina Nissas       


Sahlman Rebecka, Ledamot M  X  Ousseynou Krouma       


Öberg Jonas, Ledamot KD X         


Staaf Lena, Ledamot V X         


Ljung Anne-Lise, Ledamot SD X         


          


Nissas Evelina, Ersättare S X         


Krouma Ousseynou, Ersättare S X         


Sundberg Tomas, Ersättare M  X        


Östling Andersson Lena, Ersättare C X         


Carlén Lindwall Maria, Ersättare MP X         
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