
 

PROTOKOLL Sida 1(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 
Anslaget sätts upp: 2021-12-01             Anslaget tas ned: 2021-12- 23 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

 Plats och tid 
Landsort, 2021-12-01 kl. 09.00-10:14 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M) 
Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist §§ 106-107, §§ 109-117 
Anette Larsson Beckman, utredare § 109 
Linda Strand, verksamhetsutvecklare § 111 

 

Paragrafer 
§§ 106-107, §§ 109-117 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset A, plan 2, 2021-12-01 kl. 10:30 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 1(1) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-12-01 
Anslaget sätts upp: 2021-12-01             Anslaget tas ned: 2021-12- 23 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2021-12-01 kl. 09.00-10.14 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M) 
Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist §§ 106-107, §§ 109-117 
Anette Larsson Beckman, utredare § 109 
Linda Strand, verksamhetsutvecklare § 111 

 

Paragrafer 
§ 108 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset A, plan 2, 2021-12-01 kl. 10:30 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Camilla Skyttman  
Sekreterare  

 



 

PROTOKOLL Sida 2(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 106/21 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 107/21 Rekommendation från Storsthlm om att anta Överenskommelsen om tillgång till 
hälso-, sjuk och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna 
hemmet 

§ 108/21 Idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan ideella föreningen tjej- och 
kvinnojouren Pax och Nynäshamns kommun 

§ 109/21 Yttrande - Utvärdering av försöket med e-förslag 
§ 110/21 Rapport ej verkställda beslut tredje kvartalet 2021 
§ 111/21 Kvalitet- och verksamhetsuppföljning boendestöd 2021 
§ 112/21 Revidering av delegationsordningen 2021-2022 
§ 113/21 Ändrad hantering av rapportering av delegationsbeslut 
§ 114/21 Gemensamma arbetsutskott och temadagar för 2022 

  Informationsärenden 
§ 115/21 Balanslistan 
§ 116/21 Förvaltningen informerar 

§ 117/21 Övriga frågor 

  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
Roland Junerud (S) lämnar en övrig fråga om äldre- och funktionshinderombudet.  
 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
  



 

PROTOKOLL Sida 4(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107/21 SON/2021/0159/000-3 

Rekommendation från Storsthlm om att anta 
Överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk och tandvård 
för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden antar överenskommelsen mellan 
Stockholms läns kommuner och Region Stockholm om samverkan kring hälso- sjuk- och tandvård 
för barn som vårdas utanför det egna hemmet. 

Ärendet 
I april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) HSL, om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om 
samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Det infördes även 
bestämmelser om att i samband med placeringar ska barn- och unga 0-20 år erbjudas 
hälsoundersökningar. Kommunen är skyldig att underrätta regionen om behovet och regionen är 
skyldig att på initiativ av socialnämnden erbjuda barnet/den unge en sådan hälsoundersökningen. 
 

Genom StorSthlm har kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm arbetat fram en 
överenskommelse. Överenskommelsen har varit på tjänstemannaremiss där Nynäshamn avgett svar 
2020-09-07. I den första remissomgången fanns ett avsnitt rörande samfinansiering av vissa HVB-
placeringar med i överenskommelsen, exempelvis vid psykisk ohälsa. Avsnittet beskrev när en 
samfinansiering kan bli aktuell och beslutsprocessen för detta. Efter den första remissomgången 
gjorde Region Stockholm bedömningen att avsnittet behövde tas bort ur överenskommelsen. 
Flertalet av de remissvar som inkom från kommunerna, däribland Nynäshamn, var positiva till att 
avsnittet om samfinansiering fanns med.  

För att kunna nå en överenskommelse, men samtidigt säkerställa att parterna når en 
samverkanslösning, enades parterna om att skapa en gemensam utvecklingsgrupp. Där ska parterna 
diskutera och tydliggöra hur samverkan i svåra och komplexa situationer ska fungera vad gäller 
ansvarsfördelning mellan kommun och region vid HVB-placeringar för barn och unga i behov av 
både socialt och psykiatriskt stöd. Arbetet ska fokusera på strukturella samverkansbrister. 
Erfarenheter från utvecklingsgruppens arbete kan sedan integreras i framtida rutindokument. 
Arbetet i utvecklingsgruppen kommer att påbörjas när överenskommelsen är antagen. 

StorSthlm rekommenderar att kommunerna i Stockholms län antar överenskommelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar överenskommelsen mellan Stockholms läns kommuner och Region Stockholm 
om samverkan kring hälso- sjuk- och tandvård för barn som vårdas utanför det egna hemmet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0159/000-2 
1 Barn- och unga som vårdas utanför det egna hemmet, rekommendation  
2a Överenskommelse om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placerats 
utanför det egna hemmet 
2b Rutindokument för överenskommelse om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga 
som placerats utanför det egna hemmet - april 2021 
3 PP presentation om överenskommelsen tandvård för barn och unga som placerats utanför det 
egna hemmet 



 

PROTOKOLL Sida 5(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 
StorSthlm 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 6(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108/21 SON/2021/0224/059-2 

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan ideella föreningen 
tjej- och kvinnojouren Pax och Nynäshamns kommun 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott lämnar förvaltningens förslag till beslut utan ställningstagande.  

Jäv 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist lämnar mötet på grund av jäv och Camilla Skyttman, 
nämndsekreterare/utredare, tar över som sekreterare. 

Ärendet 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samarbetsform mellan ideella föreningar och kommuner 
för att lösa en samhällsutmaning där samordnade insatser från flera parter behövs. Syftet är att 
säkerställa att den idéburna sektorn kan bedriva bra verksamheter som kommuner är i behov av 
under ekonomiskt trygga förhållanden. Nynäshamns kommun har sedan 2017 ett välfungerande 
idéburet offentligt partnerskap med Kvinno- och tjejjouren Pax. Förvaltningen är positiv till att ingå 
ett nytt femårigt partnerskap med Kvinno- och tjejjouren Pax. Kvinno- och tjejjouren Pax har ansökt 
om en utökning av basverksamhet med ytterligare en tjänst, två heltidstjänster samt bidrag till 
lokalhyra och verksamhet, för att kunna möta behoven hos kommunmedborgare. Förvaltningens 
bedömning är att basverksamheten ska kvarstå på dagens nivå med en tjänst samt bidrag till 
lokalhyra och verksamhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan den idéburna 
organisationen Kvinno- och tjejjouren Pax och Socialnämnden under 2022-04-01 – 2027-03-31 med 
utvärdering efter 3 år. IOP förlängs med ytterligare en period om fem (5) år om inte en av parterna, 
säger upp IOP senast 6 månader före förfallodag 
 
Socialnämnden godkänner basverksamhet enligt något av följande förslag: 

1. En heltidstjänst samt bidrag till lokalhyra och verksamhet, cirka 855 000 kr  
2. En och en halv heltidstjänst samt bidrag till lokalhyra och verksamhet cirka 1 155 000 kr 
3. Två heltidstjänster samt bidrag till lokalhyra och verksamhet cirka 1 455 000 kr 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD) yrkar att arbetsutskottet lämnar förvaltningens förslag till beslut utan 
ställningstagande  

Roland Junerud (S) yrkar att arbetsutskottet lämnar förvaltningens förslag till beslut utan 
ställningstagande  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0224/059-1 
Förslag på idéburet offentligt partnerskap 

Skickas till 
Akt 
Kvinno- och tjejjouren Pax 
IFO 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 7(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109/21 SON/2021/0189/000-3 

Yttrande - Utvärdering av försöket med e-förslag 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 

Ärendet 
Kommunen har under en försöksperiod om snart ett år erbjudit möjligheten för medborgare att 
lämna e-förslag som metod för medborgarinitiativ. Försöksperioden löper ut i januari 2022 och 
kommunstyrelsen har i rapporten ”Utvärdering av e-förslag som medborgarinitiativ i Nynäshamns 
kommun” följt upp och utvärderat försöket. Nämnderna har ombetts lämna synpunkter på 
kommunstyrelsens förslag till att e-förslag permanentas och ersätter medborgarförslag. 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sin egen till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0189/000-2 
Rapport ”Utvärdering av e-förslag som metod för medborgarinitiativ i Nynäshamns kommun”  

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 8(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110/21 SON/2021/0007/000-8 

Rapport ej verkställda beslut tredje kvartalet 2021 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förvaltningen inrapporterar alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS 
som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, eller bistånd vars verkställighet 
avbrutits i tre månader, till ansvarig tillsynsmyndighet. 

Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut inte verkställs. Exempel på detta kan vara 
svårigheter att hitta lämpliga kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller att den enskilde själv valt att 
tacka nej till erbjuden verkställighet för att avvakta annat erbjudande. Skälen till varför besluten inte 
är verkställda ska inte uppges i denna rapport, men meddelas Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapportering för tredje kvartalet 2021 
Socialförvaltningen har 16 ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för tredje kvartalet 2021. 
Förvaltningen har 10 ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för tredje kvartalet 2021.  
 
Statistikrapport över uppgifterna ska godkännas av nämnden och expedieras till kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0007/000-7 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 3 2021 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 9(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111/21 SON/2021/0223/001-2 

Kvalitet- och verksamhetsuppföljning boendestöd 2021 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
 
 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen har den 5 oktober 2021 genomfört kvalitet- och verksamhetsuppföljning av 
utförarverksamheten boendestöd i egen regi i verksamhetens lokaler. Uppföljningen har genomförts 
av avdelningen Myndighet för äldre och funktionshinder. Fokusområden som granskats är 
systematiskt kvalitetsarbete, förändringar av stödbehovet samt genomförandeplaner . Utredningen 
identifierar utvecklingsområden som kommer att följas upp av beställaravdelningen inom 6 
månader, resultatet redovisas till nämnd. Förvaltningen föreslår att nämnden ska godkänna 
redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
 
 
 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0223/001-1 
Kvalitet- och verksamhetsuppföljning boendestöd 2021 
Bilaga Kvalitetsuppföljning av boendestödet funktionshinderområdet 2021 

Skickas till 
Akten 
Myndighet äldre och funktionshinder 
Boendestöd 
 
 
 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 10(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112/21 SON/2021/0172/000-2 

Revidering av delegationsordningen 2021-2022 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande med 
uppmaning till de politiska partierna i nämnden att inkomma med synpunkter en vecka före 
nämnden för diskussion. 

Ärendet 
Efter revideringen av delegationsordningen 2019 blev det tydligt att det fanns ett behov av en större 
genomgång av delegationsordningen för att korrigera felaktigheter. Det uppmärksammades även att 
det inte var lätt att hitta beslut i delegationsordningen och att beslut kopplade till flera enheter låg 
tillsammans i dokumentet. En större revidering inleddes därför, som tyvärr blev försenad på grund 
av covid-19.  
 
Den nya revideringen innebär en ny struktur på delegationsordningen med ett 
förvaltningsgemensamt avsnitt, där beslut som rör flera avdelningar samlas, samt ett avsnitt för 
varje enhet som tar myndighetsbeslut. Förhoppningen är att verksamheterna, politiken och 
allmänheten enklare ska hitta och förstå vad som är delegerat och vem som har delegationen. 
 
I dokumentet ”Delegationsordningen 2022” finns markeringar för att visa vad som föreslås ändras. 
Slutversionen av dokumentet kommer inte innehålla den röda genomstrukna texten eller den blå 
kursiva texten.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen från och med 1 februari 2022 
med tillägg av punkten 10.1.5 om att avvisa en ansökan. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD) yrkar att lämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande med 
uppmaning till de politiska partierna i nämnden att inkomma med synpunkter en vecka före 
nämnden för diskussion.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0172/000-1 
Delegationsordningen 2022 
Sammanfattning av revideringen av delegationsordningen 2021-2022 
Tidigare delegationsordning – Delegationsordning 2019-10-29 

Skickas till 
Akten 
Samtliga avdelningar SOF 
Systemförvaltare 
  



 

PROTOKOLL Sida 11(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113/21 SON/2021/0033/002-21 

Ändrad hantering av rapportering av delegationsbeslut 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att ändra hanteringen av 
rapportering av delegationsbeslut enligt förvaltningens förslag från och med 1 januari 2022. 

Ärendet 
Förvaltningen har identifierat ett behov att se över rapporteringen av delegationsbeslut för att 
säkerställa att rapporteringen blir korrekt, effektiv och tillgänglig.  
 
Förvaltningen föreslår att digitalisera rapporteringen av delegationsbeslut genom att samtliga beslut 
och delegationslistor över individärenden ska registreras i verksamhetssystemet istället för att 
sparas tillfälligt i en fysisk pärm. Anledningen till förslaget är att göra rapporterna mer tillgängliga 
och synliga för ledamöterna samt att effektivisera och strukturera hanteringen för förvaltningen. 
 
De fysiska pärmarna som används idag är inte tillgängliga utifrån mängden av information som finns 
i dem och det faktum att de endast går att se på plats. En digital hantering möjliggör att ledamöter 
på ett enklare sätt kan få en översikt av vilka beslut som har tagits samt få tillgång till de beslut de 
önskar läsa digitalt. En digital hantering skulle även underlätta för förvaltningen genom att minska 
manuellt arbete att skriva ut och lägga beslut i pärmar. Möjligheten att spara delegationslistorna på 
ett sätt som är i enlighet med dokumenthanteringsplanen samt göra dem mer tillgängliga efter 
återrapporteringen till nämnden skulle också bli enklare genom att de registreras i 
verksamhetssystemet. 
 
Med den nya hanteringen skulle en digital rapport skickas ut till socialnämnden som en bilaga till 
tjänsteutlåtandet angående rapportering av delegationsbeslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra hanteringen av rapportering av delegationsbeslut enligt 
förvaltningens förslag från och med 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0033/002-21 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 12(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114/21 SON/2021/0206/000-5 

Gemensamma arbetsutskott och temadagar för 2022 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att genomföra gemensamma 
arbetsutskott och temadagar enligt följande: 
Gemensamma arbetsutskott 
9 februari  
11 maj    
7 september  
30 november   
 
Gemensamma temadagar 
6 april    
12 oktober   

Ärendet 
Under 2021 har Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden haft fyra gemensamma 
arbetsutskott och två gemensamma temadagar. Under det senaste gemensamma arbetsutskottet i 
början av november uttryckte arbetsutskotten en önskan om det ska se likadant ut 2022.  
 
Förvaltningen lägger därför ett förslag på gemensamma arbetsutskott och temadagar 2022 utifrån 
upplägget 2021: 
Gemensamma arbetsutskott 
9 februari  10:30   Landsort 
11 maj   10:30   Landsort 
7 september  10:30   Landsort 
2 november  10:30   Landsort 
 
Gemensamma temadagar 
13 april   13:30 
12 oktober  13:30 
 
Varje gemensamt arbetsutskott är kl. 10:30-12:00 och ligger i anslutning till socialnämndens AU 
och/eller barn- och utbildningsnämndens AU. Varje gång ett gemensamt AU sammanfaller med 
socialnämndens AU kommer mötet för socialnämndens AU flyttas till 08:30-10:30. Följande möten 
flyttas till kl. 08:30: 11 maj, 7 september och 2 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att genomföra gemensamma arbetsutskott och temadagar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0206/000-2 

Skickas till 
Akten 
SOF alla avdelningar 
BUN 
SBN 
KS 



 

PROTOKOLL Sida 13(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

NAN 
KFN 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 14(16) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

115/21 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar balanslistan.   
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116/21 Förvaltningen informerar 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om status på hemtjänstutredningen.  

 

Sofia Stenman, avdelningschef, informerar om uppstart av det nya boendet på Magnolia. En 
inbjudan till förvaltning och politiker till öppet hus kommer snart.   
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117/21 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) lämnar en övrig fråga om äldre- och funktionshinderombudet. Roland Junerud 
(S) berättar om ett samtal om oro från nuvarande ombudet om fortsatt anställning. Gabriella 
Rodling, avdelningschef, informerar om nuvarande situation.  
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