Socialnämnden

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i socialnämnden
Tid och plats för
sammanträde

den 11 december 2019, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

10.30 – 10.45

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Ann Malmström, förvaltningschef, Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH, Helen
Brodin, verksamhetschef AoB, Stefan Gjuse, verksamhetschef S&V, §§ 62-66 Mari
Önnevall, kvalitetscontroler, §§ 62-66Julia Zetterstrand, kanslichef,§§ 62-66
Charlotte Scherlin, personalchef, § 62 Lotta Brattberg, samordnare våld i nära
relationer, § 67 Johan Rocklind, kommunalråd, § 67 Anna Ekström, kommunalråd,
§ 67 Håkan Ekstrand, oppositionsråd
Rebecka Sahlman (ordinarie) och Mari Klasson (ersättare)
Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragrafer: 62 - 67

Rebecka Sahlman

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-12-11
Datum för anslagets nedtagande: 2020-01-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Marie Solter, sekreterare

PROTOKOLL

Paragrafer: 62 - 67
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Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2019-12-11

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 Mari Klasson
(C) 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 nr. 1, Ekonomisk uppföljning, dras ur
dagordningen.
Nämnden godkänner dagordningen
Information
Utbildning Våld i nära relationer (del 2), Lotta Brattberg

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-11
Ärendenummer: SN.2019.89
§ 62

Framtidsplan 2020-2022
Beslut
1.

Framtidsplan 2020-2022 för socialnämnden samt tillhörande
internkontrollplan fastställs av socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges kommunövergripande inriktningsmål är utgångspunkten
för socialnämndens mål och socialförvaltningens uppdrag som finns fastställda
i framtidsplanen. Socialnämndens framtidsplan är socialförvaltningens
styrdokument de kommande tre åren, och dess uppdrag kommer utgöra
grunden för socialförvaltningens kommande aktiviteter. Framtidsplanen
identifierar även utvecklingsarbete inom olika områden där resultatet från
brukarundersökningar visar på förbättringsmöjligheter. Framtidsplanen
innehåller även socialnämndens internkontrollplan med identifierade
förvaltningsövergripande uppföljningsmoment samt kommunövergripande
riskområden.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-25

2.

Framtidsplan 2020-2022 för socialnämnden

Tjänsteförslag
1.

Framtidsplan 2020-2022 för socialnämnden samt tillhörande
internkontrollplan fastställs av socialnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Socialnämnden

~

Ann Malmström, Förvaltningschef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Ordförandes signatur

~

Helen Brodin, Verksamhetschef

~

Stefan Gjuse, Verksamhetschef

~

Anne Ringdahl, Verksamhetschef

~

Ida Claesson, Utredare

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-11
Ärendenummer: SN.2019.96
§ 63

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslut
1.

Socialnämnden godkänner informationen om det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen och ger förvaltningen i uppdrag
att återkomma med åtgärdsplaner under våren 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga enheter inom förvaltningen har genomfört den årliga uppföljningen
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskundersökningar har gjorts inom
respektive enhet och de åtgärder och aktiviteter som beslutats kommer att
följas upp under 2020 på Arbetsplatsträffar samt ledningslag. Vidare har
medarbetarenkäten gått ut till samtliga medarbetare och besvarats med ett
resultat som överlag har varit bra.
De generella risker som identifierats inom förvaltningen är risk för hot och
våld, ensamarbete, arbetsbelastning samt bristande ventilation. Exempel på
vidtagna åtgärder är genomgång och utbildning av personlarm, planering och
strukturering av arbetet samt ventilationskontroll.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-12-03

Tjänsteförslag
1.

Socialnämnden godkänner det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
förvaltningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår följande ändring i beslutspunkt 1: "Socialnämnden
godkänner informationen om det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
förvaltningen och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med
åtgärdsplaner under våren 2020".
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
ordförandens ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt
framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-11
Ärendenummer: SN.2019.95
§ 64

Sammanträdestider 2020
Beslut
1.

Socialnämnden sammanträder följande datum under 2020:
Nämndsammanträden

Presidium (kl. 07.30)

22 januari

14 januari

4 mars

13 februari

(27 mars heldags arbete med mål,
inget nämndsammanträde denna
dag)

2.

1 april

18 mars

29 april

15 april

27 maj

13 maj

17 juni

3 juni

26 augusti

17 augusti

30 september (hel utbildningsdag)

23 september

21 oktober

7 oktober

2 december

18 november

Sammanträdena äger rum klockan 09.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, om inget annat beslutas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
socialnämndens sammanträden för år 2020. Förslaget bygger på en gemensam
grundstruktur för alla nämnder. I 2020 års sammanträdesplan för
socialnämnden är det tio inplanerade sammanträden
Beslutsunderlag
1.

Ordförandes signatur

Tjänsteskrivelse 2019-12-03

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Tjänsteförslag
1.

Socialnämnden sammanträder följande datum under 2020:
Nämndsammanträden

Presidium (kl. 07.30)

22 januari

14 januari

4 mars

13 februari

(27 mars heldags arbete med mål,
inget nämndsammanträde denna
dag)

2.

1 april

18 mars

29 april

15 april

27 maj

13 maj

17 juni

3 juni

26 augusti

17 augusti

30 september (hel utbildningsdag)

23 september

21 oktober

7 oktober

2 december

18 november

Sammanträdena äger rum klockan 09.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, om inget annat beslutas

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Kanslienheten

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-11
Ärendenummer: SN.2019.1
§ 65

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.
~

Ordförandes signatur

Förteckning över anställningar 2019-11-01 - 2019-11-30

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-11
Ärendenummer: SN.2019.2
§ 66

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

~

Protokoll från sociala utskottet 2019-11-13

~

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
NSV, 2019-11-22

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-11
Ärendenummer: SN.2019.3
§ 67

Förvaltningschefen informerar
Beslut

Ordförandes signatur

1.

Nämnden godkänner informationen.

~

Information från hemtjänsten, Åsa Hjalmarsson

~

Förenklad handläggning/Förenklat beslutsfattande, Helen Brodin

~

Information om hatbrott, Anne Asp, polisen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

