PROTOKOLL

Sida 1

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-04-28

Plats och tid

Landsort, 2020-04-28 kl. 09:00-12:31
Mötet ajournerades kl. 10:10-10:15, 10:49-11:00 och 11:45-11:50.

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), Ordförande
Anders Karlsson (M) 1:e vice ordförande, via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Roland Junerud (S) 2:e vice ordförande, via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Fredrik Brodin (M)
Helena Göransson (L)
Eva Wennerberg (C), via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Maud Pettersson (S) via skype, från kl. 11:50 till kl. 12:21, §§ 66-68, § 65
Ulla Johansson (S)
Lou-Lou Hillstad (SN), via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Johan Wolf (SD), via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Tony Nicander (V)
Ie Frisén (S), via skype, till kl. 12:21, §§ 53-64
Rebecka Ädel (SD), § 69

Icke tjänstgörande ersättare

Gunnel Jonsson (M), via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Greta Olin Landström (PPiN), via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Ie Frisén (S), via skype, till kl. 12:21, §§ 66-68, § 65 därefter tjänstgörande
Ola Hägg (S), via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Kathe Nilsson (S), via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Parvane Ahmadi (SN), via skype, till kl. 12:21, §§ 53-68
Rebecka Ädel (SD) §§ 53-68 därefter tjänstgörande

Paragrafer
§§ 53-69

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, plan 3, 2020-05-04, kl. 14:45

Underskrifter
Antonella Pirrone (KD)
Ordförande

Ulla Johansson (S)
Justerare

Olivia Gustafsson
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2020-04-28
Anslaget sätts upp: 2020-05-04
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Underskrift

Olivia Gustafsson

Anslag
Anslaget tas ned: 2020-05-26
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Övriga deltagare

Marlen Terrell (förvaltningschef)
Annette Ritari (avdelningschef) §§ 60-61
Sofia Stenman (tf avdelningschef) § 59
Elisabeth Broman (tf avdelningschef) § 56
Håkan Lythell (controller) § 54
Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist)
David Ulmér (lokalstrateg, KSF) § 60
Marie Tyglare (gruppchef) §§ 57-58
Johanna Briving (kvalitetsutvecklade)
Rebecka Skoglund (kommunsekreterare, KSF)
Annelie Hagman Larsson (politisk sekreterare) §§ 53-68
Maria Gard Gunster (politisk sekreterare) §§ 53-68

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 2

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Innehållsförteckning
Upprop och anmälan om förhinder
Val av justerare
§ 53

Fastställande av dagordning

§ 54

Ekonomisk redovisning

§ 55

Kvalitetsberättelse 2019

§ 56

Kvalitetsuppföljning i enlighet med uppföljningsplan för äldre och
funktionshinder 2019/2020

§ 57

Svar på motion: skäliga till goda levnadsvillkor gällande hemtjänst för de äldre,
de med psykisk ohälsa

§ 58

Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna med psykisk- och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

§ 59

Utredning om personligt ombud

§ 60

Verksamhetsanpassning för lokalen f.d. gynmottagningen i lokalen Nornan för
Öppenvården

§ 61

Svar på väckt ärende om samarbete mellan Socialförvaltningen och Barn och
utbildningsförvaltningen

§ 62

Informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun

§ 63

Val av ersättare till Socialnämndens arbetsutskott

§ 64

Väckt ärende om anmälan av besvär mot ordförandebeslut

§ 65

Redovisning av delegationsbeslut mars 2020

§ 66

Informationsärenden

§ 67

Rapport från kontaktpolitikeruppdrag - boendestöd

§ 68

Övriga frågor

§ 69

Sekretessärende – Yttrande till Kammarrätten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 3

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Upprop och anmälningar om förhinder
Socialnämnden är beslutmässig med 11 ledamöter.
Under ärende § 69 deltar endast 6 ledamöter.
________________

Val av justerare
Ulla Johansson (S) utses till justerare.
Plats och tid för justering bestäms till Kommunhuset, plan 3, 2020-05-04, kl. 14:45.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 4

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Sida 5

§ 53/20

Fastställande av dagordning
Roland Junerud (S) väcker ett ärende om anmälan av besvär mot ordförandebeslut. Ärendet blir § 64.
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning §§ 53-64, §§ 66-69, § 65.
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Sida 6

§ 54/20

Ekonomisk redovisning
Håkan Lythell (controller) och Marlen Terrell (förvaltningschef) håller en presentation om ekonomisk
redovisning.
Roland Junerud (S) önskar att förvaltningen på nästa nämnd presenterar hur det går i förhandlingarna
med Manscentrum.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 55/20

Sida 7

Dnr SON/2020/0087/001-4

Kvalitetsberättelse 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Socialförvaltningen har tagit fram en kvalitetsberättelse för år 2019. Syftet med kvalitetsberättelsen är att
ge en samlad bild av kvaliteten i verksamheten. Till skillnad från patientsäkerhetsberättelsen är
kvalitetsberättelsen inte lagstyrd men ändå ett viktigt dokument för att säkra kvalitetsarbetet.
Kvalitetsberättelsen utgår från bestämmelser och rekommendationer i bland annat Socialstyrelsens
författningssamling SOSFS 2011:9, Socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen samt resultat av
brukarundersökningar.
Kvalitetsberättelsen är en redovisning av årets kvalitetsarbete och innehåller bland annat en
sammanställning av de egenkontroller som gjorts i verksamheterna, resultat av brukarundersökningar
och uppföljningar samt analyser utifrån detta. Vidare redovisas de kvalitetsområden som förvaltningen
kommer att arbeta vidare med under innevarande år.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Beslut SON AU § 29/20 – Kvalitetsberättelse 2019
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0087/001-2
Bilaga - Kvalitetsberättelse 2019

Skickas till
Akten
Avdelningschefer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 56/20

Sida 8

Dnr SON/2020/0032/001-11

Kvalitetsuppföljning i enlighet med uppföljningsplan för
äldre och funktionshinder 2019/2020

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
- uppföljningsrapporterna utifrån avtalsföljsamhet för utförare av hemtjänst enligt LOV avtal SUN
108/2015 godkänns.
- att förvaltningen återkommer med en rapport till nämnden i augusti om redovisning av vidtagna
åtgärder under uppföljningen.

Ärendet
Myndigheten för äldre- och funktionshinder har under december 2019 genomfört kvalitets- och
avtalsuppföljningar för utförare som bedriver hemtjänst i Nynäshamns kommun. Uppföljningen sker i
enlighet med förfrågningsunderlag LOV, SUN 2015 108 samt enligt 3 kap. 19 b § Kommunallagen.
Det övergripande syftet med att genomföra uppföljningar är att säkerställa att de insatser som beviljats
för personer i ordinärt boende i Nynäshamns kommun är av god kvalitet samt att utförarna följer
gällande avtal.
Uppföljning har skett av de sex hemtjänstutförare som har tecknat avtal enligt lagen om valfrihet, LOV, i
Nynäshamns kommun. För varje utförare har en uppföljningsrapport skrivits. De punkter som granskats i
uppföljningen är basal hygien, bemötande, tystnadsplikt, personal, nyckelhantering, avvikelsehantering,
kvalitetsledningssystem, introduktionsprogram, rutin för privata medel, identifikation, förvaring av
personalakt och genomförandeplaner. Har det funnits bristområden eller utvecklingsområden har detta
påvisats och utförarna har fått inkomma med en åtgärdsplan för att beskriva hur de kommer att åtgärda
upptäckta brister. Systematiskt kvalitetsarbete och social dokumentation är de två områden som flera
utförare fått anmärkning på.
Uppföljningen visar att utförarna i stort uppfyller kraven i LOV-underlaget.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att
- uppföljningsrapporterna utifrån avtalsföljsamhet för utförare av hemtjänst enligt LOV avtal SUN
108/2015 godkänns.
- att förvaltningen återkommer med en rapport till nämnden i augusti om redovisning av vidtagna
åtgärder under uppföljningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att uppföljningsrapporterna utifrån avtalsföljsamhet för utförare av hemtjänst
enligt LOV avtal SUN 108/2015 godkänns.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Beslutsunderlag
Beslut SON AU § 39/20 – Kvalitetsuppföljning i enlighet med uppföljningsplan för äldre och
funktionshinder 2019/2020
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0032/001-9
Bilaga - Lötstugans hmtj till nämnd 20200408.docx
Bilaga - Malins omsorg hemtjänst till nämnd 20200408.docx
Bilaga - Norbergs omsorg och hemtjänst till nämnd 20200408.docx
Bilaga - Nynäshamns kommuns hemtjänst till nämnd 20200408.docx
Bilaga - Sjöströms hemservice AB till nämnd 20200408.docx
Bilaga - Tredje handen nämnd 20200408_.docx
Bilaga – LOV hemtjänst Nynäshamn

Skickas till
Akt
Kvalitétsutvecklare
Myndighet äldre och funktionshinder

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 9

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 57/20

Sida 10

Dnr SON/2019/0086/000-25

Svar på motion: skäliga till goda levnadsvillkor gällande
hemtjänst för de äldre, de med psykisk ohälsa
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till Kommunstyrelsen.

Ärendet
Kommunfullmäktige har begärt socialnämndens yttrande över en motion (KS/2019/0464/060-1) från
Vänsterpartiet. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
1. för målgruppen äldre (över 65 år och ej förvärvsarbetande), samt de med funktionsvariationer
inom LSS olika personkretsar, och som ansöker om hemtjänst eller boendestöd, ska
bedömningen i myndighetsutövningen alltid utgå från goda levnadsvillkor
2. kommunen ska införa förenklad biståndsbedömning gällande hemtjänst
3. personer som är över 65 år med funktionsvariation även ska ha rätt till daglig verksamhet och ha
det så länge de önskar
4. att personer som inte har aktivitetsersättning ändå ska kunna beviljas daglig verksamhet
Förvaltningen gör bedömningen
1. att det inte finns anledning eller juridisk möjlighet för kommunen att börja bedöma ansökningar
om bistånd, vad gäller boendestöd eller hemtjänst, enligt goda levnadsvillkor.
2. att det inte är lämpligt att i dagsläget införa förenklad handläggning.
3. att förvaltningen redan beviljar insatsen, enligt de riktlinjer som finns, till personer över 65 år.
4. att personer som inte beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning, och som därmed står till
arbetsmarknadens förfogande, i regel inte ska beviljas insatsen daglig verksamhet, enligt LSS.
Förvaltningen förslår att Socialnämnden ska lämna yttrandet i tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till
Kommunstyrelsen.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse
som sitt yttrande till Kommunstyrelsen.

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

Beslutsunderlag
Beslut SON AU § 31/20 - Svar på motion: skäliga till goda levnadsvillkor gällande hemtjänst för de äldre,
de med psykisk ohälsa
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0086/000-23
Bilaga - KS-2019-0464-060-1 Motion om biståndsbedömning 986050_1_1

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Skickas till
Akten
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 58/20

Sida 12

Dnr SON/2020/0107/001-3

Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna
med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att:
1. anta förslaget till reviderade ” Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna med
psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.
2. riktlinjerna följs upp årligen

Ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till ” Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna
med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.
Riktlinjerna har tagits fram i samarbete mellan tf avdelningschef, gruppchef och medarbetare som har
• förtydligat riktlinjerna så att de blir lättare att läsa
• förändrat strukturen i texten så att man lätt kan hitta det man söker inom varje insats
• utgått från socialtjänstlagen

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att:
1. anta förslaget till reviderade ” Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna med
psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.
2. riktlinjerna följs upp årligen

Förvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att:
1. anta förslaget till reviderade ” Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna med
psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.
2. riktlinjerna följs upp årligen

Beslutsunderlag
Beslut SON AU § 41/20 - Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna med psykisk- och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0107/001-1
Bilaga - Riktlinjer psykisk ohälsa.docx

Skickas till
Akten
Myndighet äldre och funktionshinder

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 59/20

Sida 13

Dnr SON/2020/0109/000-3

Utredning om personligt ombud
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att funktionen personligt ombud ska vara kvar.

Ärendet
Vid sammanträde den 28 januari fattade nämnden beslut (§13/20 p 1) om att uppdra till förvaltningen att
utreda om funktionen personligt ombud ska avvecklas, detta mot bakgrund av de effektiviseringskrav
som förvaltningen står inför.
Verksamheten idag omfattar en heltidstjänst. Ombudet hanterar i snitt cirka 30 ärenden per år.
Det personliga ombudet arbetar för helhetssyn och samlade lösningar i gråzonen mellan olika
myndigheters ansvar. Andra delar i arbetat är uppsökande verksamhet och att informera andra
verksamheter om att funktionen finns, detta för att nå ut till målgruppen.
Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av klienten och tillsammans identifieras vad klienten önskar
stöd med. Utifrån identifierade behov inleds och samordnas olika kontakter kring t ex vård, omsorg,
ersättningar, överklagan av beslut o s v. Ombudet bistår alternativt företräder klienten genom fullmakt i
kontakten med de olika aktörerna.
Utredningen (se bilaga) visar att en avveckling av verksamheten personligt ombud skulle medföra ett
minskat stöd för en redan utsatt målgrupp, en målgrupp som har ett stort behov av stöd vad gäller
kontakter med och samordning av olika aktörer i samhället.
Genom att avveckla funktionen personligt ombud riskerar gruppen att hamna i ett förstärkt utanförskap.
Detta i takt med att många myndigheter fått minskade resurser vilket i många fall försvårar kontakten
och möjligheten till stöd. Varken Arbetsförmedling eller Försäkringskassa finns lokalt i Nynäshamn, inte
heller organiserade brukar- och anhörigorganisationer finns i samma utsträckning som i
kranskommunerna.
En avveckling av funktionen personligt ombud skulle kunna medföra både en ökad belastning och ökade
kostnader var gäller verksamheter som försörjnings- och boendestöd.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att funktionen personligt ombud ska
vara kvar.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
1) funktionen personligt ombud avvecklas
alternativt
2) funktionen personligt ombud ska vara kvar

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Beslutsunderlag
Beslut SON AU § 42/20 – Utredning om personligt ombud
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0109/000-1
Bilaga - Utredning verksamheten personligt ombud.docx

Skickas till
Akten
Funktionshinderområdet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 14

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 60/20

Sida 15

Dnr SON/2020/0043/001-4

Verksamhetsanpassning för lokalen f.d. gynmottagningen
i lokalen Nornan för Öppenvården
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
- avslå yrkandet om återremiss.
- bevilja verksamhetsanpassningar för f.d. gynmottagningen i fastigheten Nornan som inte får
överstiga 967 887 kronor.
- bevilja en hyra med maximalt 810 828 kronor/år inklusive verksamhetsanpassningar under tre år.
Därefter är grundhyran 438.199 kr/år (2020 års läge) exklusive kostnader för städ, sophantering
och post som tillkommer med cirka 50 000 kr/år.

Reservationer och särskilda yttranden
Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S) och Ie Frisén (S) reserverar sig mot beslutet och inkommer med
ett särskilt yttrande, se bilaga A.

Ärendet
Barn- och ungdomsenhetens Öppenvård är i behov av nya lokaler. En förstudie genomfördes 2019 och
beslut om flytt till lokalen f.d. gynmottagningen i fastigheten Nornan fattades. Vid kontakt med byggherre
om lokalanpassningar framkom att verksamhetsanpassningar behöver göras innan man kan flytta in i
lokalerna och använda dem som kontor.
Annette Ritari, avdelningschef, redovisar nya siffror på sammanträdet efter ytterligare offert som innebär
att verksamhetsanpassningarna kommer att uppgå till 967 887 kr, vilket delas upp på tre år. Hyran
kommer därför att höjas med 322 629 kr/år och därefter tillkommer avgift på 50 000 kr/år för
sophantering internpost och städ. Det innebär en total årshyra på 810 828 kr. Förslaget från
förvaltningen är att kostnaderna justeras i beslutet enligt den nya offerten.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att
- bevilja verksamhetsanpassningar för f.d. gynmottagningen i fastigheten Nornan som inte får
överstiga 1 000 000 kronor.
- bevilja en hyra med maximalt 825 000 kronor/år inklusive verksamhetsanpassningar under tre år.
Därefter är grundhyran 438.199 kr/år (2020 års läge) exklusive kostnader för städ, sophantering
och post som tillkommer med cirka 50 000 kr/år.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
- bevilja verksamhetsanpassningar för f.d. gynmottagningen i fastigheten Nornan som inte får
överstiga 1 000 000 kronor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

-

Sida 16

bevilja en hyra med maximalt 825 000 kronor/år inklusive verksamhetsanpassningar under tre år.
Därefter är grundhyran 438.199 kr/år (2020 års läge) exklusive kostnader för städ, sophantering
och post som tillkommer med cirka 50 000 kr/år.

Yrkanden
Roland Junerud (S) yrkar återremiss av ärendet för att komplettera med frågeställningarna i Bilaga B.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar avslag till Roland Juneruds (S) yrkande om återremiss.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att godkänna justering av kostnad i förvaltningens förslag till
beslut.
Helena Göransson (L) yrkar avslag till Roland Juneruds (S) yrkande om återremiss och bifall till
Socialnämndens arbetsutskotts förslag.

Propositionsordning
Ordförande utser avslag till Roland Juneruds (S) yrkande om återremiss mot bifall som beslutspunkt 1.
Ordförande utser bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut efter justering av kostnad mot
avslag som beslutspunkt 2.

Proposition
Beslutspunkt 1
Ordförande ställer avslag till Roland Juneruds (S) yrkande om återremiss mot bifall och finner att
Socialnämnden beslutar att avslå yrkandet om återremiss.
Beslutspunkt 2
Ordförande ställer bifall till Socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut efter justering av kostnad mot
avslag och finner att Socialnämnden beslutar att bifalla Socialnämndens arbetsutskotts förslag (efter
justering av kostnad utifrån ny offert) att
- bevilja verksamhetsanpassningar för f.d. gynmottagningen i fastigheten Nornan som inte får
överstiga 967 887 kronor.
- bevilja en hyra med maximalt 810 828 kronor/år inklusive verksamhetsanpassningar under tre år.
Därefter är grundhyran 438.199 kr/år (2020 års läge) exklusive kostnader för städ, sophantering
och post som tillkommer med cirka 50 000 kr/år.

Beslutsunderlag
Beslut SON AU § 40/20 - Verksamhetsanpassning för lokalen f.d. gynmottagningen i lokalen Nornan för
Öppenvården
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0043/001-2
Bilaga - Hyresoffert Öppenvården pl3.docx
Bilaga - Offert hyresgästanpassning.pdf
Bilaga - Ritning hyresgästanpassning.pdf
Bilaga - Förstudierapport Öppenvården påskrivet ex
Bilaga - Avropsunderlag WiFi o skrivare Gyn korr - Estimering Na¨tarbeten.pdf
Bilaga - Offert 2020-04-17.pdf
Bilaga – Presentation om uppdatering av offert.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Skickas till
Akten
Öppenvården
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Bilaga A

Socialnämnden
Särskilt yttrande
Datum: 2020-05-04
Från: Ulla Johansson

Särskilt yttrande på grund av otillräckligt beslutsmaterial
Inledning
Socialnämnden har en utmanande ekonomisk situation för år 2020. Den styrande
majoriteten har lagt ett besparingsdirektiv på nämnden på 21 milj. kr. Dessutom går
nämnden in med ett underskott från år 2019 med ca 10 milj. Kr gentemot föregående
års budget. Det innebär att varje beslut som ska tas måste ha ett bra underlag som
skiljer på nämndens åtagande gentemot kommunen som helhets åtagande att ge
skattebetalaren valuta för skattepengarna till välfärden. Den eventuellt ökade eller
minskade hyreskostnaden måste sättas i relation till de besparingsförslag som har
tagits fram av förvaltningen. Speciellt de som direkt berör brukarna av
välfärdstjänster exempelvis verksamhet som syftar att minska upplevd ensamhet.
Hyresförhållande jämfört med kommunens åtagande för Nornan
Utgångspunkten är att socialnämnden söker en lokal på ca 300 kvm till ett
konkurrensmässigt bra pris. Då måste man se till vad som den faktiska kostnaden blir.
Det vi menar på att vilka anpassningar av lokalerna ligger på fastighetsägaren och vad
ankommer på hyresgästen i lokalerna. Kommunen har som helhet ett åtagande för
fastigheten Nornan kring reparationer och underhåll som man inte uppfyllt. Nu
kommer Nornan att förvaltas i ett eget bolag i Koncernen Nynäshamns kommun vilket
gör att det i framtiden kan bli ett tydligare förhandlingsförhållande mellan hyresgäst
och fastighetsägare. Det som ligger i tilläggshyran enligt dessa offerter från
fastighetsavdelningen är inte rimligt att hyresgästen ska betala då de flesta av dessa
åtgärder borde gjorts innan lokalen är klar för uthyrning till extern hyresgäst.
Vi noterar att offerten från fastighetsavdelningen daterad 2020-01-30 har en
tilläggshyra på 254 207. I det beslut nämnden har att ta ställning till har tilläggshyran
höjts till 333 333 kr utan rimlig förklaring. Offerten från LP bygg innebär en internhyra
på 245 166 kr avräknat på 3 år.
Det som också bör ingå som en kostnadsreducering för internuthyrning av lokalerna är
alternativkostnaden om lokalerna inte hyrs ut. Då debiteras en fiktiv hyra som läggs
ut på alla hyror i kommunens verksamhetsfastigheter. Så kostnaden minskar för
andra hyresgäster i hela kommunen om socialnämnden tar ansvar för den delen av
lokalbeståndet.
Med utgångspunkt från ovanstående anser vi att beslutsunderlaget är otydligt och
behöver förtydligas kring belopp och kostnadsfördelning mellan hyresgäst
socialnämnden och fastighetsförvaltare Fastighetsavdelningen.
Utgångspunkter för val av lokal och utvärderingskriterier
Vi anser att utvärderingen av de olika erbjudna lokalerna inte verkar stämma och
brister i grundlighet. Vi ser exempelvis en lokal som byggdes för den öppna barn och
ungdomspsykiatrin avfärdas med uttrycket ” på grund av dålig känsla samt steril
miljö”. Man skriver vidare att det skulle behövas ytskiktsrenovering och någon extra
toalett. Grundhyran där beräknas till samma hyresnivå som innan renoveringen på
1 000 000 kr på Nynäshamns sjukhus. Där socialförvaltningen enligt förslaget ska stå

Sidan 2 av 2

för att bygga undertak bygga nya fönster mm. Vi anser att dessa aspekter ska vägas
in i utvärdering av val av lokal. Det vill säga att socialförvaltningens hyresförhållande
verkar avsevärt sämre vid internförhyrning.
Ekonomiska förutsättningar de närmaste 3 åren
Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har i sin internbudget
lagt höga besparingskrav på Socialnämnden 21 milj. kr samt kompensation att
socialnämnden gick in i år 2020 med ett underskott på ca 10 milj. kr.
Besparingsförslagen som godkändes vid samma sammanträde jan 2020 är mycket
individpåverkande. Frågeställningen blir av naturliga skäl då om man ska lägga
hyrespengar på lokaler om man inte absolut behöver. Istället bör man sträva efter att
minska kostnaden för lokaler minst i paritet med de individingripande
besparingsåtgärder som föreslagits i socialnämndens internbudget för år 2020.
Lokalerna i Månberget kostar
- Den interna hyran för verksamheten är 554 261 kr per år. Lokalerna är 248
kvm = 2234 kr kvm/år. (Den interna hyran innehåller påslag ovanpå
fastighetsägarens avtalade hyra)
Hyran i beräkningen just nu för Nornan (kan bli högre om man utnyttjar hela anslaget
upp till 1 000 000 kr).
- Lokaler på 311 kvm 825 000 kr= 2652 kr kvm/år (värt att notera är att den
just nu föreslagna tilläggshyran har ökat från offerten utan förklaring)
Detta att jämföra med en slags bashyra för Nornan men också Lövlundsvägen
- 300 kvm x 1400 kr per år= 420 000 kr
Socialdemokraterna anser att det bör motiveras i utredningen varför man inte lyckats
hitta ett lägre totalhyresavtal som överensstämmer med de besparingstankar som
utvecklats i den beslutade verksamhetsplanen för socialnämnden för år 2020.
Frågeställningen
- Har man i hyresförslaget för Nornan verkligen renodlat socialnämndens roll
som hyresgäst i förhållande till kommunen och vidare Alkärrsplans Utveckling
AB?
- Tydligare redogöra för varför man väljer bort det som förefaller billigare lokaler
för att istället göra besparingar på mer individnära verksamheter som beslutats
vid socialnämndens sammanträde januari 2020? Där för övrigt
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.
- Att i utredningen bättre redogöra för tidsperspektiven i pågående lokalkontrakt
för socialförvaltningen för att bättre få en helhetsförståelse för hur
socialförvaltningen som helhet arbetar för att minska de totala
fastighetskostnaderna. I första hand i relation till de hyresförslag man valt att
prioritera bort.
Ledamotens namnteckning
___________________________
Namnförtydligande
/ Ulla Johansson
/

Bilaga B

Socialnämnden
Återremissyrkande / särskilt yttrande
Datum: 2020-04-25
Från: Roland Junerud

Yrkande på återremiss på grund av otillräckligt beslutsmaterial
Inledning
Socialnämnden har en utmanande ekonomisk situation för år 2020. Den styrande
majoriteten har lagt ett besparingsdirektiv på nämnden på 21 milj. kr. Dessutom går
nämnden in med ett underskott från år 2019 med ca 10 milj. Kr gentemot föregående
års budget. Det innebär att varje beslut som ska tas måste ha ett bra underlag som
skiljer på nämndens åtagande gentemot kommunen som helhets åtagande att ge
skattebetalaren valuta för skattepengarna till välfärden. Den eventuellt ökade eller
minskade hyreskostnaden måste sättas i relation till de besparingsförslag som har
tagits fram av förvaltningen. Speciellt de som direkt berör brukarna av
välfärdstjänster exempelvis verksamhet som syftar att minska upplevd ensamhet.
Hyresförhållande jämfört med kommunens åtagande för Nornan
Utgångspunkten är att socialnämnden söker en lokal på ca 300 kvm till ett
konkurrensmässigt bra pris. Då måste man se till vad som den faktiska kostnaden blir.
Det vi menar på att vilka anpassningar av lokalerna ligger på fastighetsägaren och vad
ankommer på hyresgästen i lokalerna. Kommunen har som helhet ett åtagande för
fastigheten Nornan kring reparationer och underhåll som man inte uppfyllt. Nu
kommer Nornan att förvaltas i ett eget bolag i Koncernen Nynäshamns kommun vilket
gör att det i framtiden kan bli ett tydligare förhandlingsförhållande mellan hyresgäst
och fastighetsägare. Det som ligger i tilläggshyran enligt dessa offerter från
fastighetsavdelningen är inte rimligt att hyresgästen ska betala då de flesta av dessa
åtgärder borde gjorts innan lokalen är klar för uthyrning till extern hyresgäst.
Vi noterar att offerten från fastighetsavdelningen daterad 2020-01-30 har en
tilläggshyra på 254 207. I det beslut nämnden har att ta ställning till har tilläggshyran
höjts till 333 333 kr utan rimlig förklaring. Offerten från LP bygg innebär en internhyra
på 245 166 kr avräknat på 3 år.
Det som också bör ingå som en kostnadsreducering för internuthyrning av lokalerna är
alternativkostnaden om lokalerna inte hyrs ut. Då debiteras en fiktiv hyra som läggs
ut på alla hyror i kommunens verksamhetsfastigheter. Så kostnaden minskar för
andra hyresgäster i hela kommunen om socialnämnden tar ansvar för den delen av
lokalbeståndet.
Med utgångspunkt från ovanstående anser vi att beslutsunderlaget är otydligt och
behöver förtydligas kring belopp och kostnadsfördelning mellan hyresgäst
socialnämnden och fastighetsförvaltare Fastighetsavdelningen.
Utgångspunkter för val av lokal och utvärderingskriterier
Vi anser att utvärderingen av de olika erbjudna lokalerna inte verkar stämma och
brister i grundlighet. Vi ser exempelvis en lokal som byggdes för den öppna barn och
ungdomspsykiatrin avfärdas med uttrycket ” på grund av dålig känsla samt steril
miljö”. Man skriver vidare att det skulle behövas ytskiktsrenovering och någon extra
toalett. Grundhyran där beräknas till samma hyresnivå som innan renoveringen på
1 000 000 kr på Nynäshamns sjukhus. Där socialförvaltningen enligt förslaget ska stå
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för att bygga undertak bygga nya fönster mm. Vi anser att dessa aspekter ska vägas
in i utvärdering av val av lokal. Det vill säga att socialförvaltningens hyresförhållande
verkar avsevärt sämre vid internförhyrning.
Ekonomiska förutsättningar de närmaste 3 åren
Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har i sin internbudget
lagt höga besparingskrav på Socialnämnden 21 milj. kr samt kompensation att
socialnämnden gick in i år 2020 med ett underskott på ca 10 milj. kr.
Besparingsförslagen som godkändes vid samma sammanträde jan 2020 är mycket
individpåverkande. Frågeställningen blir av naturliga skäl då om man ska lägga
hyrespengar på lokaler om man inte absolut behöver. Istället bör man sträva efter att
minska kostnaden för lokaler minst i paritet med de individingripande
besparingsåtgärder som föreslagits i socialnämndens internbudget för år 2020.
Lokalerna i Månberget kostar
- Den interna hyran för verksamheten är 554 261 kr per år. Lokalerna är 248
kvm = 2234 kr kvm/år. (Den interna hyran innehåller påslag ovanpå
fastighetsägarens avtalade hyra)
Hyran i beräkningen just nu för Nornan (kan bli högre om man utnyttjar hela anslaget
upp till 1 000 000 kr).
- Lokaler på 311 kvm 825 000 kr= 2652 kr kvm/år (värt att notera är att den
just nu föreslagna tilläggshyran har ökat från offerten utan förklaring)
Detta att jämföra med en slags bashyra för Nornan men också Lövlundsvägen
- 300 kvm x 1400 kr per år= 420 000 kr
Socialdemokraterna anser att det bör motiveras i utredningen varför man inte lyckats
hitta ett lägre totalhyresavtal som överensstämmer med de besparingstankar som
utvecklats i den beslutade verksamhetsplanen för socialnämnden för år 2020.
Frågeställningen
- Har man i hyresförslaget för Nornan verkligen renodlat socialnämndens roll
som hyresgäst i förhållande till kommunen och vidare Alkärrsplans Utveckling
AB?
- Tydligare redogöra för varför man väljer bort det som förefaller billigare lokaler
för att istället göra besparingar på mer individnära verksamheter som beslutats
vid socialnämndens sammanträde januari 2020? Där för övrigt
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.
- Att i utredningen bättre redogöra för tidsperspektiven i pågående lokalkontrakt
för socialförvaltningen för att bättre få en helhetsförståelse för hur
socialförvaltningen som helhet arbetar för att minska de totala
fastighetskostnaderna. I första hand i relation till de hyresförslag man valt att
prioritera bort.
Ledamotens namnteckning
___________________________
Namnförtydligande
/ Roland Junerud
/

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 61/20

Sida 18

Dnr SON/2019/0273/001-5

Svar på väckt ärende om samarbete mellan
Socialförvaltningen och Barn och
utbildningsförvaltningen

Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendet
Sverigedemokraterna har väckt ett ärende om samverkan mellan SOF och BUF med frågor till
förvaltningen och att förvaltningen besvarar frågorna genom tjänsteutlåtandet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Beslut SON AU § 20/20 - Svar på väckt ärende om samarbete mellan Socialförvaltningen och Barn och
utbildningsförvaltningen
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0273/001-2
Bilaga - Beslut SON § 142-19 - Väckt ärende om samarbetet mellan Soci...pdf
Bilaga - Bilaga B - Väckt ärende om samarbete mellan SOF och BUF.pdf

Skickas till
Akten
Förslagsställaren
BUF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 62/20

Sida 19

Dnr SON/2020/0077/000-4

Informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet
Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att säkerställa att viktig information inte förvanskas,
läcker ut eller förstörs. Begreppet kan till exempel omfatta information som är lagrad elektroniskt, som
överförs per mail eller som är tryckt på papper. Det stora utbytet av information som sker idag ställer
höga krav på informationssäkerhet och riskbedömningar behöver göras när det gäller
informationshantering.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns
kommun vilken skickats ut på remiss till övriga förvaltningar.
Policyn är ett övergripande styrdokument som sätter ramarna för informationssäkerhetsarbetet i
kommunen. Policyn ska gälla för alla kommunens nämnder efter den antagits av fullmäktige. Policyn ska
kompletteras och förtydligas i en riktlinje som kommer att arbetas fram under våren 2020.
Förslaget till policy har tagits fram inom ramen för pågående informationssäkerhetsprojekt. Projektet
arbetar för att kommunen ska införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
Socialförvaltningen hanterar stora mängder information som är känslig och skyddsvärd. Förvaltningen
tycker att förslaget om en övergripande informationssäkerhetspolicy är bra och tillhörande riktlinje blir
viktig för att komplettera policyn och underlätta för förvaltningarna i informationssäkerhetsarbetet.
Genom ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) tydliggörs var ansvaret ligger i
organisationen/verksamheterna.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt
yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag
Beslut SON AU § 35/20 - Informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0077/000-2
Bilaga - Remiss - Policy informationssäkerhet v0.8

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Skickas till
Akten
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 63/20

Sida 21

Dnr SON/2020/0104/000-3

Val av ersättare till Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att välja Ulla Johansson (S) som ersättare i Socialnämndens arbetsutskott.
Ersättaren är personlig ersättare till Roland Junerud (S).

Ärendet
Henrik Persson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Socialnämndens arbetsutskott. Han var
personlig ersättare till Roland Junerud (S).
I nuläget ser arbetsutskottet ut på följande sätt.
Ordinarie ledamöter:
1. Antonella Pirrone (KD)
2. Anders Karlsson (M)
3. Roland Junerud (S)
Ersättare:
1. Noomi Hertzberg Öberg (KD)
2. Helena Göransson (L)
3. Vakant plats

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att välja … som ersättare i Socialnämndens arbetsutskott. Ersättaren är personlig
ersättare till Roland Junerud (S).

Yrkanden
Roland Junerud (S) yrkar att Socialnämnden beslutar att välja Ulla Johansson (S) som personlig ersättare
till Roland Junerud (S) i Socialnämndens arbetsutskott.

Proposition
Ordförande ställer bifall till Roland Juneruds (S) yrkande mot avslag och finner att Socialnämnden
beslutar att välja Ulla Johansson (S) som ersättare i Socialnämndens arbetsutskott. Ersättaren är
personlig ersättare till Roland Junerud (S).

Skickas till
Akten
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

§ 64/20

Sida 22

Dnr SON/2020/0120/000-2

Väckt ärende om anmälan av besvär mot
ordförandebeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avslå Socialdemokraternas yrkanden i det lämnade förslaget.

Reservationer och särskilda yttranden
Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S) och Ie Frisén (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Roland Junerud (S) väcker ett ärende om anmälan av besvär mot ordförandebeslut. Ärendet redovisas i
bilaga C.
Socialdemokraterna vill:
• Anföra besvär i de två redovisade ärendena.
• Att ärendena som är under punkten 64/21 i kallelsen till SON 28 april ska öppnas beredas och
avgöras vid socialnämndens nästkommande sammanträde.
• Att socialnämnden tar ställning till om ordföranden haft nämndens delegation att ta dessa beslut
Socialdemokraterna vill vidare att Socialnämnden beslutar:
• Att socialnämnden endast tar policybeslut och förändringar i styrdokument i socialnämnden
• Att om beslutet inte kan vänta till nästa nämnd (vi anser att dessa två beslut kunde ha väntat)
att ordförande då tar ett tidsbegränsat beslut fram till nästkommande nämnd.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, Marlen Terrell (förvaltningschef) och Olivia Gustafsson
(nämndsekreterare/jurist) lämnar information om ordförandebesluten samt juridik kring det lämnade
förslaget.

Yrkanden
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar avslag till Socialdemokraternas yrkanden i det lämnade
förslaget.
Helena Göransson (L) yrkar avslag till Socialdemokraternas yrkanden i det lämnade förslaget.

Proposition
Ordförande ställer avslag till Socialdemokraternas yrkanden i det väckta ärendet mot bifall och finner att
Socialnämnden beslutar att avslå Socialdemokraternas yrkanden i det lämnade förslaget.

Beslutsunderlag
Väckande av ärende – anmälan av besvär mot ordförandebeslut från Socialdemokraterna, Bilaga B.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2020-04-28

Skickas till
Akten
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bilaga C

Socialnämnden
Väckande av ärende - anmälan av besvär mot
ordförandebeslut
Datum:2020-04-26
Partinamn: Socialdemokraterna
Frågeställarens namn: Roland Junerud
Frågan ställs till: Antonella Pirrone

Rätt för socialnämndens ordförande att ta policybeslut utan att
vidtala nämnden?
Inledning
Vid socialnämndens möte den 28 april finns under punkten ”redovisning av
ordförandebeslut” finns två ordförandebeslut av socialnämndens ordförande
redovisats. Ett beslut redovisar att ordföranden beslutat att ”socialnämnden inte kan
garantera personer som tillfälligtvis vistas i Nynäshamn får hemtjänstinsatser...”
Beslutet sägs gälla tillsvidare. Det är utifrån vad vi vet fortfarande lagstadgat att en
kommun ska erbjuda hemtjänst för denna grupp. Även om detta kan komma att
ändras i framtiden. Det andra beslutet visar på att socialnämndens ordförande på
egen hand ändrar i den delegationsordning som socialnämnden som helhet beslutat
om. Inte heller detta beslut är tidsbegränsat. Kommunallagen anger ” att en nämnd
får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta
i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas”. När en
ordförande tar ett beslut utan stöd av nämnden sätts också demokratin ur funktion.
Det vill säga om någon i nämnden inte delar ordförandes inställning finns inget
utrymme att reservera sig mot nämndens nya inriktning. När det gäller policybeslut
och delegering blir varje ledamot i nämnden delaktig i beslutet och kan ställas till
svars från lagstiftaren, allmänheten och media. I ovanstående fall kunde ordförande
om det så behövts kunnat ta individbeslut i avvaktan på policy ändring från nämnden.
Att ändra i delegationsordningen kan vi inte se någon tidspress på. Individbeslut ska
också tas av ordförande i avvaktan på förändring av delegationsordningen.
Förslag till inriktningsbeslut
Socialdemokraterna vill
• Anföra besvär i de två redovisade ärendena.
• Att ärendena som är under punkten 64/21 i kallelsen till SON 28 april ska
öppnas beredas och avgöras vid socialnämndens nästkommande
sammanträde.
• Att socialnämnden tar ställning till om ordföranden haft nämndens delegation
att ta dessa beslut
Vidare vill vi att socialnämnden beslutar
• Att socialnämnden endast tar policybeslut och förändringar i styrdokument i
socialnämnden
• Att om beslutet inte kan vänta till nästa nämnd (vi anser att dessa två beslut
kunde ha väntat) att ordförande då tar ett tidsbegränsat beslut fram till
nästkommande nämnd
Ledamotens namnteckning
_________________________
Namnförtydligande
/ Roland Junerud /
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Dnr SON/2020/0036/002-6

Redovisning av delegationsbeslut mars 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för mars 2020.

Ärendet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under mars 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under mars 2020
Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under mars 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under mars 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under mars 2020
Förteckning över delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under mars 2020
Förteckning över övriga delegationsbeslut under mars 2020.
Ordförandebeslut med koppling till hanteringen av corona.

Förteckningarna finns att läsa i pärmar som tas med till sammanträdet. Ordförandebesluten med koppling
till hantering av corona finns som bilagor till tjänstutlåtandet.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för mars 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0036/002-4
Bilaga - Ordförandebeslut - verkställighet enligt 2 a kap 6 § SoL.docx
Bilaga - Ordförandebeslut angående delegation av beslut om undantag från besökförbud.pdf

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 66/20

Informationsärenden
Marlen Terrel, förvaltningschef informerar om rådande läge gällande hantering av covid-19 samt vilka
åtgärder som har vidtagits.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 67/20

Sida 26

Dnr SON/2020/0099/001-1

Rapport från kontaktpolitikeruppdrag - boendestöd
Johan Wolf (SD) har lämnat en kontaktpolitikerrapport till nämnden. Socialnämnden går inte igenom
rapporten på sammanträdet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 68/20

Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 69/20

Sekretessärende – Yttrande till Kammarrätten
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen

Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 28

