
Socialnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från socialnämnden

Tid och plats 2020-05-27, 09:00, B-salen,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 9.50 – 10.10

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Veronica Östlin, tf. förvaltningschef, Håkan Ekstrand,

oppositionsråd, Julia Zetterstrand, kanslichef

Justerare Rebecka Sahlman (ordinarie)

Carl Johan Ekström (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 23 - 29

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Rebecka Sahlman

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

Organ: Socialnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2020-05-27

Datum för anslagets nedtagande: 2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 23 - 29
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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 Rebecka Sahlman (M) som ordinarie och Carl Johan Ekström

(M) som ersättare 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.

Information

Vuxenutbildning och Stöd till arbete, Angelica Markström Zunko och Helene

Pettersson



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-27
Diarienummer: SN.2020.31

§ 23

Ekonomisk uppföljning - efter mars månad

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Total avvikelse gentemot periodbudget per mars månad visar -588 tkr

Avvikelser per verksamhet redogörs i denna uppföljning baserat på 3 månaders utfall.

Utfall som hör till aktiviteten Covid 19 är per denna uppföljning inte identifierade med

kodning, bedömningen är att ökade kostnader med anledning av Covid 19 ännu inte

påverkat förvaltningen i större utsträckning per mars månad.

Övertid som aldrig budgeteras uppgår per mars till — 534 tkr för hela förvaltningen.

2020 års löneökning i nämndens ram har fördelats med 1/9 per månad från april.

Verksamheterna bör därför ha motsvarande resultat som överskott från april och

framåt till dess avtalen är klara och nya löner betalas ut retroaktivt. Detta då årets

lönerörelse är försenad.

Då utfallet för mars månad bedöms i ett sent läge på grund av särskilda omständigheter

med personal, avvaktas prognosen till delårsbokslutet i april. Det är dock tydligt att

arbetet med åtgärdsplaner ska påbörjas så snart som möjligt.

Prognos totalt: Beräknas per aprilbokslutet

Socialförvaltningen

(tkr)

Verksamhet Budget

2020

Avvikelse

per feb

Prognos

per feb

Avvikels

e per

mars

Progno

s per

mars

Förvaltningsledning SF 3 741 206 +0 243 +0

Stöd och vägledning 39 279 253 +0 -291 -744



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Äldre, funktion, hälso-

sjukvård

165 522 -1 022 +0 -

1 373

-

1373

Administration och bistånd 21 288 712 -2 500 833 -1 200

TOTALT 229 830 149 -2 500 -588 -3 317

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-08

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-27
Diarienummer: SN.2020.31

§ 24

Ekonomisk uppföljning samt
investeringsuppföljning - efter april månad

Beslut
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på handlingsplan, för att få en

budget i balans, till nämndens sammanträdet i juni.

Sammanfattning av ärendet
Total avvikelse gentemot periodbudget per mars månad visar -117 tkr , avvikelsen

inkluderar budgeterad löneökning för april månad och ingår med +213 tkr utan utfall i

väntan på fackliga förhandlingar.

Utfall som hör till aktiviteten Covid 19 är per denna uppföljning inte identifierade med

kodning men det framgick redan i mars att stora delar av personalavvikelserna beror på

detta, utöver hemtjänstens ordinarie verksamhet där det vid tidpunkten för denna

uppföljning fortfarande pågår en anpassning. Hälso och sjukvårdsenheten har

kostnader utöver budget för inhyrda sjuksköterskor där den större delen enligt

enhetschef ska kodas mot Covid 19 aktivitet. Utförd tid inom hemtjänsten är

sammanställd per april och det har i perioden påbörjats en djupare analys av timmar.

Övertid som aldrig budgeteras uppgår per april till – 747 tkr för hela förvaltningen.

Prognos totalt: -4,3 miljoner. Prognos inklusive kostnader för Covid i

nästkommande redovisning.

Socialförvaltningen

(tkr)

Verksamhet Budget

2020

Avvikelse

per mars

Prognos

per mars

Avvikels

e per

april

Progno

s per

april

Förvaltningsledning SF 3 741 243 +0 163 +0



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Stöd och vägledning 39 279 -291 -744? -291 -1 744

Äldre, funktion, hälso-

sjukvård

165 522 -1 373 -1373? -1

396

-1

396?

Administration och bistånd 21 288 833 -1 200? 1 407 -1 200?

TOTALT 229 830 -588 -3 317? -117 -4 340?

Nämndens Investeringar 2019-2022 (tkr)

 

IB
2020

2020 Utfall per
april

Kvarvarand
e budget
april
framskrivet

Digitalisering i verksamheterna (1) 818 500 0 1 318

Kontorsutrustning 100 57 43

Kvalitetsledningssystem (1) 500

Journalsystem (ev måste ny upphandling ske) (1) 2 000

Inventarier i förvaltning 200 0 200

Sängar och madrasser 0

Projektorer Vuxenutbildningen (1) 50

Förvaltningsservice (oljeavskiljare) 50 0 50

Larm (1) 122 100 0 122

Nyckelskåp Björnlunda   115

Inventarier Nytt Äldreboende 327   3 324

Larm Nytt Äldreboende  

Nytt serviceboende LSS (1) 150 0 150

Projektledning Digitalisering, Robot, IBIC 500

Totalt investeringar, Socialnämnden

1 267

4 265
Varav 1000
framskrivn

a 60 2 207

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-14

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår följande som ny beslutspunkt 2: "Förvaltningen får i uppdrag att

ta fram ett förslag på handlingsplan, för att få en budget i balans, till nämndens

sammanträdet i juni".

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller framskrivet

förslag med ordförandens tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt

framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-27
Diarienummer: SN.2020.42

§ 25

Habiliteringsersättning

Beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om att deltagare inom daglig

verksamhet LSS ska erhålla förhöjd dagpenning under semestern 2020

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 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 444 292 kronor i

statsbidrag för habiliteringsersättning. Socialstyrelsen har betalat ut statsbidraget och

medlen får användas till och med 31 december 2020. Återrapportering ska ske till

Socialstyrelsen under våren 2021. Socialnämnden beslutar att betala ut förhöjd

dagpenning under semestern 2020 till alla deltagare inom daglig verksamhet LSS.

Dock kan nämnden inte utlova att deltagarna kommer erhålla förhöjd dagpenning

nästa sommar 2021 då detta beror på om statsbidraget kommer betalas ut eller inte.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-05

2. Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2020 till kommuner för

habiliteringsersättning

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om att deltagare inom daglig

verksamhet LSS ska erhålla förhöjd dagpenning under semestern 2020

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



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Elisabet Norberg, verksamhetschef

~ Pernilla Karlsson, enhetschef

~ Malin Rosell, kommunikatör



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-27
Diarienummer: SN.2020.32

§ 26

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - Kvartal 1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2020 finns 7 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut varav
2 beslut inom SoL och 5 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-02

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäkige



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-27
Diarienummer: SN.2020.1

§ 27

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 2020-03-25 — 2020-05-19

~ Förteckning över anställningar 2020-03-01 — 2020-04-30



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-27
Diarienummer: SN.2020.2

§ 28

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 social utskottet, 2020-04-01

~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-04-29

~ Protokollet från sociala utskottet, 2020-05-11



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-27
Diarienummer: SN.2020.3

§ 29

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

2. Nämnden beslutar att Julia Zetterstrand, kanslichef, får nävara vid punkten

Förvaltningschefen informerar.

~ Målformuleringar

~ Arbetsmiljö och medarbetarenkäten

~ Covid -19

~ Flytt till Åkervägen
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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         
Rebecka Sahlman, Led M X         
Camilla Lissner, Led L  X  Elin Ekstrand       
Pernilla Rydberg, Led SD  X  Anita Bell       
Kim Silow Kallenberg, Led Fi          
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 


 


 





