Socialnämnden

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i socialnämnden
Tid och plats för
sammanträde

den 2 oktober 2019, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

10.55 – 11.00

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Ann Malmström, förvaltningschef, Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH, Stefan
Gjuse, verksamhetschef SoV, Helen Brodin, enhetschef AoB
Pernilla Rydberg (ordinarie) och Rebecka Sahlman (ersättare)
Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragrafer: 47 - 50

Pernilla Rydberg

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-02
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen
Marie Solter, sekreterare

Utdragsbestyrkande

Paragrafer: 47 - 50
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Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2019-10-02

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Pernilla Rydberg (SD) som ordinarie och Rebecka
Sahlman (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
Utbildning Våld i nära relationer och informationpunkten Återrapportering
från Jordaninen utgår. Informationspunkt Arbetsmarknad och integration
läggs till.
Nämnden godkänner dagordningen
Information
Presentation Carl Johan Ekström (M)
Arbetsmarknad och integration, Angelica Markström Zunko

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-10-02
Ärendenummer: SN.2019.61
§ 47

Delårsrapport 2019
Beslut
1.

Nämnden godkänner delårsrapport 2019.

2.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en
budget i balans för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapporten 2019 redovisar socialnämndens måluppfyllelse och nuläge
under perioden 1 januari 2019 till 31 augusti 2019 utifrån kommunfullmäktiges
och främst socialnämndens mål. Delårsrapporten innehåller delårsberättelsen,
redovisning av internkontrollplanen, särskilda händelser av vikt under delåret
och ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-09-16

2.

Socialnämndens delårsrapport 201

Tjänsteförslag
1.

Nämnden godkänner delårsrapport 2019.

2.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en
budget i balans för år 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Ida Claesson, utredare socialförvaltningen
~ Gnesta kommuns revisor
~ Socialnämnden
~ Kommunstyrelsen
~ Gnesta kommunchef
~ Gnesta kommun Ekonomichef

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-10-02
Ärendenummer: SN.2019.1
§ 48

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 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 2019-08-28 – 2019-09-23
~Förteckning över anställningar 2019-08-01 - 2019-08-31

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-10-02
Ärendenummer: SN.2019.2
§ 49

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.

Ordförandes signatur

~

Rapport Brukarstyrd brukarrevision, Öppenvårdspsykiatri och
beroendevård samt Kommunernas missbruksvård, Sörmland 2018

~

Protokoll från sociala utskottet 2019-09-04

~

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2019-09-13

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-10-02
Ärendenummer: SN.2019.3
§ 50

Förvaltningschefen informerar
Beslut

Ordförandes signatur

1.

Nämnden godkänner informationen.

~

Seniordagen

~

Rekrytering

~

Samarbete mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

