PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Plats och tid

Landsort, 2020-05-26 kl. 09.00-12:27.
Mötet ajournerades 10:15-10:25.

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), Ordförande
Anders Karlsson (M), 1:e vice ordförande, via skype, till 12:22
Roland Junerud (S) 2:e vice ordförande till 12:24
Fredrik Brodin (M)
Helena Göransson (L)
Eva Wennerberg (C), via skype, till 12:22
Ulla Johansson (S), via skype, till 12:22
Lou-Lou Hillstad (SN), via skype, §§ 71-77, till 12:22
Johan Wolf (SD), via skype, till 12:22
Tony Nicander (V)
Ie Frisén (S), via skype, till 12:22
Parvane Ahmadi (SN), via skype § 70, till 12:22
Rebecka Ädel (SD), § 78

Icke tjänstgörande ersättare

Gunnel Jonsson (M), via skype, till 12:22
Greta Olin Landström (PP), via skype, till 12:22
Ola Hägg (S), via skype, till 12:22
Kathe Nilsson (S), via skype, till 12:22
Parvane Ahmadi (SN), via skype §§ 71-77, därefter
tjänstgörande, till 12:22
Rebecka Ädel (SD) §§ 70-77, därefter
tjänstgörande

Paragrafer

§ 70, §§ 72-78

Justeringens plats och tid

Kommunhus A, plan 3, 2020-05-27, kl. 16:00

Underskrifter
Antonella Pirrone (KD)
Ordförande

Olivia Gustafsson
Sekreterare
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Anslaget sätts upp: 2020-05-27
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Underskrift

Roland Junerud (S)
Justerare

Anslag
Anslaget tas ned: 2020-06-18

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Plats och tid

Landsort, 2020-05-26 kl. 09.00-12:27.
Mötet ajournerades 10:15-10:25.

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), Ordförande
Anders Karlsson (M), 1:e vice ordförande, via skype, till 12:22
Roland Junerud (S) 2:e vice ordförande till 12:24
Fredrik Brodin (M)
Helena Göransson (L)
Eva Wennerberg (C), via skype, till 12:22
Ulla Johansson (S), via skype, till 12:22
Lou-Lou Hillstad (SN), via skype, §§ 71-77, till 12:22
Johan Wolf (SD), via skype, till 12:22
Tony Nicander (V)
Ie Frisén (S), via skype, till 12:22
Parvane Ahmadi (SN), via skype § 70, till 12:22
Rebecka Ädel (SD), § 78

Icke tjänstgörande ersättare

Gunnel Jonsson (M), via skype, till 12:22
Greta Olin Landström (PP), via skype, till 12:22
Ola Hägg (S), via skype, till 12:22
Kathe Nilsson (S), via skype, till 12:22
Parvane Ahmadi (SN), via skype §§ 71-77, därefter
tjänstgörande, till 12:22
Rebecka Ädel (SD) §§ 70-77, därefter
tjänstgörande

Paragrafer
§§ 71

Justeringens plats och tid

Kommunhus A, plan 3, 2020-05-26, kl. 13:20

Underskrifter
Antonella Pirrone (KD)
Ordförande

Olivia Gustafsson
Sekreterare
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2020-05-26
Anslaget sätts upp: 2020-05-26
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Underskrift

Roland Junerud (S)
Justerare

Anslag
Anslaget tas ned: 2020-06-17

Utdragsbestyrkande

Sida 1(16)

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Övriga deltagare

Marlen Terrell (förvaltningschef), §§ 70-77
Annette Ritari (avdelningschef) §§ 70-77
Sofia Stenman (tf avdelningschef) §§ 70-77
Håkan Lythell (controller), §§ 70-73
Gabriella Rodling (avdelningschef), §§ 70-77
Annika Lund Lagerberg (utredare), § 72
Anna Kessling (administrativ chef), §§ 70-77
Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist)
Johanna Briving (kvalitetsutvecklare), §§ 70-77
Ann-Charlott Jalakas, (tf enhetschef), § 74

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 2(14)

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 70/20

Fastställande av dagordning
Beslutspunkter

§ 71/20

Verksamhetsberättelse tertial 1 2020 till Socialnämnden

§ 72/20

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från
år 2020, med förslag till förändringar

§ 73/20

Utredning av habiliteringsersättning

§ 74/20

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

§ 75/20

Redovisning av delegationsbeslut april 2020

§ 76/20

Informationsärenden

§ 77/20

Övriga frågor

§ 78/20

Sekretessärende - Inställning till ersättningsanspråk

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 3(14)

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Sida 4(14)

70/20 Fastställande av dagordning
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om redovisning av frågor som väcktes på
socialnämndens och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gemensamma arbetsutskott, exempelvis
Balder, Våbo och LSS utsikten.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om direktiv för att utreda hemtjänstinsatser.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om F-samverkan protokoll från maj.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om manscentrum. Förvaltningen informerar om att
ärendet kommer upp under informationsärenden. Ärendet behandlas därför inte under övriga frågor.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om äldreprogrammet.
Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om Socialförvaltningen använder projektstyrningsmodellen.

Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

§ 71/20

Sida 5(14)

SON/2020/0005/042-8

Verksamhetsberättelse tertial 1 2020 till Socialnämnden
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att:
- Godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse tertial 1 år 2020
Socialnämnden uppmanar även de verksamheter som prognostiserar ett underskott att vidta
åtgärder för att uppnå en budget i balans. Nämnden ska fortlöpande följa upp att vidtagna åtgärder
ger förväntad effekt.

Ärendet

Förvaltningen överlämnar verksamhetsberättelse med ekonomisk uppföljning för perioden januariapril 2020 enligt bilaga till Socialnämnden.
Prognosen för förvaltningen för 2020 är ett underskott på -24,7 miljoner kronor. I denna prognos
ingår ingen eventuell kompensation för covid-19. De största avvikelserna ligger under individ och
familjeomsorg (21,4 miljoner kronor), vilket till största del utgörs av en fortsatt ökning av antalet
missbruksplaceringar (LVM) och placeringar inom barn och unga. Även utförarsidan för
äldreomsorgen har ett stort prognosticerat underskott på -5,5 miljoner kronor vilket till stor del
beror på ökade personalkostnader för att hantera covid-19. Myndighet äldre- och
funktionshinderområdet prognosticerar ett överskott på 3 miljoner kronor vilket till stor del beror på
lägre driftskostnader och vakanser. Det pågår ett arbete med att beräkna de ekonomiska
konsekvenserna av covid-19 på helåret. Slutsatsen är dock att underskottet huvudsakligen inte kan
härröras till covid-19.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:
- Godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse tertial 1 år 2020
Socialnämnden uppmanar även de verksamheter som prognostiserar ett underskott att vidta
åtgärder för att uppnå en budget i balans. Nämnden ska fortlöpande följa upp att vidtagna åtgärder
ger förväntad effekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0005/042-7
Tertialuppföljning 1 Socialnämnden 2020 1.02
Statistikbilaga 2020

Skickas till

Akten
Alla avdelningar
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

§ 72/20

Sida 6(14)

SON/2020/0124/001-2

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens
verksamhetsområde från år 2020, med förslag till förändringar
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. anta förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt förvaltningens
förslag i bilaga 2,
2. årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex
respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2,
3. upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,
4. besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen samt att
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Reservationer och särskilda yttranden

Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S), Ie Frisén (S) och Tony Nicander (V) reserverar sig mot
beslutet.
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande, se Bilaga A.
Vänsterpartiet meddelande att de inkommer med ett särskilt yttrande, inget yttrande inkom till
justeringen.

Ärendet

Vid socialnämndens sammanträde den 28 januari 2020 beslutade nämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda om maxtaxan ska höjas samt om avgiften för familjerådgivning ska höjas.
Förvaltningen har i dialog med nämnden utvidgat uppdraget till att omfatta en översyn av såväl
maxtaxa som avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020.
En översyn har gjorts av nivåerna för maxtaxa och avgifter inom socialnämndens
verksamhetsområde samt hur dessa årligen ska justeras. Vidare har även rådande lagstiftning och
rättspraxis setts över vad gäller trygghetslarm enligt befogenhetslagen och socialtjänstlagen samt
om trygghetslarm ska ingå i maxtaxan.
Föreslagna avgiftshöjningar berör endast de brukare som har betalningsförmåga och
avgiftsutrymme för höjd avgift. Den enskilde ska tillförsäkras tillräckliga medel av sin inkomst för
normala levnadskostnader, vilket kommunen tar hänsyn till vid beräkning av avgift.
Förvaltningen bedömer att föreslagna avgifter är skäliga och följer självkostnadsprincipen enligt 2
kap 6 § kommunallagen. Vidare bedömer förvaltningen att föreslagen maxtaxa och avgifter för de
insatser som ingår i högkostnadsskyddet, den så kallade maxtaxan ska följa socialtjänstlagens
maxtak enligt 8 kap 5 § socialtjänstlagen. Detta för att inte Nynäshamns kommuns skattebetalare
ska subventionerna de brukare som själva har råd att betala den nationellt satta maxtaxan.
I nuvarande maxtaxa och avgifter saknas uppskrivningsmöjlighet, vilket innebär att ingen årlig
justering görs avseende inflation eller konsumentprisindex. Enligt regeringens proposition

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Sida 7(14)

2000/01:149 sida 46 får uppräkning ske årligen utifrån förändrat prisbasbelopp. Förvaltningen
bedömer därav att årlig justering av maxtaxa och avgifter genomförs utefter det årliga
prisbasbeloppet, konsumentprisindex respektive kommunens självkostnad.
Förslaget att trygghetslarm ska ingå i maxtaxan skulle innebära att fler brukare når maxtaxan och
befrias från ytterligare avgifter. Likaså innebär det att brukare som inte har avgiftsutrymme kommer
ges möjlighet att ta del av tryggheten som trygghetslarm ger.
De ekonomiska konsekvenserna av samtliga förslag innebär uppskattningsvis utifrån förvaltningens
beräkningar en intäktsökning för socialnämnden om cirka 907 972 kronor per år.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. anta förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt förvaltningens
förslag i bilaga 2,
2. årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex
respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2,
3. upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,
4. besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen samt att
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Yrkanden

Helena Göransson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Johan Wolf (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Fredrik Brodin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Eva Wennerberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Tony Nicander (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Roland Junerud (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut

Proposition

Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att Socialnämnden
beslutar att bifalla förvaltningens förslag att föreslå kommunfullmäktige att:
1. anta förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt förvaltningens
förslag i bilaga 2,
2. årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex
respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2,
3. upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,
4. besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen samt att

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

Sida 8(14)

5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan.
Tony Nicander (V) begär votering.
Ordförande utser ja till bifall till förvaltningens förslag och nej till avslag till förvaltningens förslag.
Ledamöter
Antonella Pirrone (KD)
Anders Karlsson (M)
Fredrik Brodin (M)
Helena Göransson (L)
Eva Wennerberg (C)
Roland Junerud (S)
Ie Frisén (S)
Ulla Johansson (S)
Lou-Lou Hillstad (SN)
Johan Wolf (SD)
Tony Nicander (V)

JA
X
X
X
X
X

NEJ

X
X
X
X
X
X

7 ledamöter röstade ja och 4 ledamöter röstade nej.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att:
1. anta förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt förvaltningens
förslag i bilaga 2,
2. årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex
respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2,
3. upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,
4. besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen samt att
5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0124/001-1
Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020.
Bilaga 1 Omvärldsbevakning av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde år
2020.
Bilaga 2 Sammanställning av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från
år 2020.

Skickas till

Akten
Kommunstyrelseförvaltningen
Myndighet äldre och funktionshinder
Individ och familjeomsorg

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga A

Socialnämnden
Datum:2020-05-26
Frågeställarens namn: Roland Junerud

Särskilt yttrande angående översyn av maxtaxa
Särskilt yttrande maxtaxa.
Socialdemokraterna önskar att ett så här stort ingripande beslut i människors
integritet förankras bättre i socialnämnden. Förslagsvis föredras ärendet vid nämnden
innan beslutet ska tas.
I föreliggande beslut anser socialdemokraterna att utredningen inte ger stöd för så
omfattande förändringar i de äldre och funktionshindrades liv och ekonomi.
Socialdemokraterna beslutade för några år sedan tillsammans med en enig nämnd att
inte genomföra så omfattande avgiftshöjningar. Vi anser också med bakgrund av
tidigare socialnämndsbeslut kring att bekosta omfattande fastighetsunderhåll i
Alkärrsplans fastighets utvecklingsbolag fastighet Nornan är det svårt att försvara
omfattande avgiftshöjningar för den äldre medborgaren.
När det gäller trygghetslarm anser vi inte att konsekvensbeskrivningen behandlar
ärendets hela komplexitet. Om man väljer att inte erbjuda nästan hälften av de som
nu har trygghetslarm beviljat utan biståndsbeslut borde man på ett bättre sätt
redogöra för en insatskedja som skulle kunna tillgodose brukarnas behov av trygghet.
Socialdemokraterna införde trygghetslarm utan biståndsbedömning för att brukarna
skulle kunna känna sig delaktiga i en kedja av trygghet. Om man nu anser att
lagstiftningen inte ger stöd för trygghetsskapande åtgärder som socialdemokraterna
infört, önskar vi se hur man vill täcka behov av trygghet och upplevd ensamhet. Det
sistnämnda är en av de största kvalitetsbristerna i omsorgen av äldre enligt
socialstyrelsen brukarenkät.
Ledamotens namnteckning

Roland Junerud

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

§ 73/20
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SON/2020/0121/000-3

Utredning av habiliteringsersättning
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att habiliteringsersättningen fortsatt ska utgå till de personer som omfattas
av ersättningen och förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget.

Ärendet

Vid sammanträdet den 28 januari fattade nämnden beslut (§13/20 p 1) om att uppdra till
förvaltningen att utreda om habiliteringsersättningen för deltagare i daglig verksamhet ska vara
kvar, detta mot bakgrund av de effektiviseringskrav som förvaltningen står inför.
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få.
Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att
stimulera den enskilde att delta i verksamheten.
Idag betalas habiliteringsersättning ut, 10 kr/tim, till 111 brukare som har insatsen daglig
verksamhet. Habiliteringsersättningen fyller flera funktioner och för många brukare är den mycket
viktig.
Socialstyrelsen har infört ett statsbidrag som syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Medlen är avsedda för
habiliteringsersättning och ska betalas utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. Enligt
socialstyrelsens fördelningsnyckel kan Nynäshamn rekvirera 870 071 kr senast den 1 juni 2020. En
förutsättning för att kunna rekvirera statsbidraget är att kommunen betalar ut
habiliteringsersättning.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att

1) habiliteringsersättningen fortsatt ska utgå till de personer som omfattas av ersättningen och
förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget
alternativt
2) habiliteringsersättningen inte längre ska utgå till de personer som omfattas av ersättningen
och förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget för de månader som
utbetalning av habiliteringsersättningen har skett

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att
1) habiliteringsersättningen fortsatt ska utgå till de personer som omfattas av ersättningen och
förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 46/20 – Utredning av habiliteringsersättning
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0121/000-1
Utredning habiliteringsersättning

Skickas till

Akten
Funktionshinderområdet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum
2020-05-26

§ 74/20

Sida 10(14)

SON/2020/0031/001-3

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Särskilda yttranden

Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande, se Bilaga B.

Protokollsanteckningar

Riktlinjerna ska uppdateras utifrån implementering av Barnkonventionen inom ett år i samband med
det övergripande arbetet med att implementera Barnkonventionen.
Vänsterpartiet kommenterar att det finns en stor oro kring detta ifall det inte implementeras.

Ärendet

Tidigare riktlinjer för ekonomiskt bistånd beslutades om av Socialnämnden 2014-08-24. Riktlinjerna
för ekonomiskt bistånd har nu av förvaltningen uppdaterats med syfte att säkerställa att riktlinjerna
följer rådande rättsläge.
Större förändringar har gjorts avseende dokumentets struktur och information rörande arbetssätt.
Endast smärre förändringar har skett rörande bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd. Exempel
på förändringar rör ekonomiskt bistånd till datorer, pass.
Arbetssätt gällande ersättningstalan enligt 9 kap. 3§ socialtjänstlagen har bilagts riktlinjer för
ekonomiskt bistånd. Dessa arbetsuppgifter saknar vi idag resurser för att utföra.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott ställer sig positiv till riktlinjen men lämnar ärendet utan
ställningstagande för att frågor som ställts ska besvaras på nämnden.

Yrkanden

Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 47/20 – Riktlinjer ekonomiskt bistånd
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0031/001-1
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Bilaga – Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Tidigare riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Skickas till

Akten
IFO enhetschefer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga B

Socialnämnden
Särskilt yttrande
Datum: 2020-05-26

Från: Roland Junerud
Särskilt yttrande angående Riktlinjer
Inledning
Förslag till ”Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd” innehåller en del
ändringar jämfört med de tidigare beslutade riktlinjerna 2014-08-24. Enligt förslaget
har större förändringar gjorts i dokumentets struktur och information rörande
arbetssätt. Enligt beslutsmaterial har endast smärre ändringar gjorts gällande
bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd.
Vid nämndsammanträdet redogjorde Ann-Charlott Jalakas för hur Barnkonventionen
och våld i nära relation beskrivs i riktlinjerna och hur ytterligare implementering skall
ske i riktlinjerna senast om ett år när kommunen har tagit fram en strategi för detta.
Svårt att spåra och jämföra med de tidigare riktlinjerna och otillräcklig
implementering av barnperspektiv och vård i nära relation.
Riktlinjerna har avgörande betydelse för socialtjänsten i kommunen. De bildar
vägledning och stöd för kommunens tjänstemän i myndighetsutövning och tryggar
likabehandling och rättssäkerhet för den enskilde. Materialet är omfattande och har en
annan utformning än tidigare riktlinjer vilket gör att det blir svårt att få tillräcklig
kunskap under kort förberedelsetid.
Det vi har kunnat konstatera är att i huvudprinciperna ingår både barnperspektiv och
våld i nära relationer. Vi anser att dessa perspektiv behöver förtydligas med bakgrund
av att barnkonventionen blev svensk lag januari 2020. Det innebär att lagen skall
implementeras i all kommunal verksamhet inklusive myndighetsutövning som berör
barn. I riktlinjerna nämner barnkonventionen (barnrättsperspektivet, barnperspektivet
och barnets perspektiv). Bakom perspektiven ligger 4 grundprinciper som beskriver
hur barn ska behandlas och det borde synas i riktlinjer som antagligen inte kommer
att ändras i närtid. Vi ser att det behandlas i några få meningar men vi menar att det
behövs mer än en barnkonsekvensanalys i riktlinjerna. Särskilt viktigt är vägledning i
situationer där barn bevittnar eller utsätts för våld i nära relationer. Vi anser också
med bakgrund av Nynäshamns svar till Storstockholms undersökning kring
beredskapen i arbetet mot våld i nära relation och prostitution och människohandel
mm. där kommunen uttryckte stöd kring detta arbete. Speciellt utifrån att Nynäshamn
är en hamnstad. Då kan vi även här anse att riktlinjerna bör innehålla stöd för
handläggningen av VINR och prostitution och människohandel.
Protokolls anteckning
Med utgångspunkt från ovanstående anser socialdemokraterna att det är väl lång tid
med 1 år att skriva in i riktlinjerna hur barnkonventionens förstärkta tillämpning som
lag beskrivs. Vi vill också att när man behandlar ett ärende av denna typ att det i
skrift tydligt framgår vad som förändrats från tidigare skrivning. Där det tydligt
framgår vad som är förändrat utifrån tidigare riktlinjer samt att barnkonventionens
förstärkta tillämpning som lag beskrivs. Vi anser också att riktlinjerna tydligare ska
beskriva handläggningen av våld i nära relationer samt prostitution och
människohandel och ser framemot att få en redovisning på nämnden när dessa
synpunkter beaktats och är inskrivna i riktlinjerna.
Ledamotens namnteckning
Roland Junerud
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SON/2020/0036/002-9

Redovisning av delegationsbeslut april 2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för april 2020.

Ärendet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förteckning
Förteckning
Förteckning
Förteckning
Förteckning
Förteckning
Förteckning

över
över
över
över
över
över
över

delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under april 2020
delegationsbeslut inom LSS-området under april 2020
delegationsbeslut om bostadsanpassning under april 2020
delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under april 2020
delegationsbeslut inom området äldreomsorg under april 2020
delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under april 2020
övriga delegationsbeslut under april 2020.

Förteckningarna finns att läsa i pärmar som tas med till sammanträdet.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för april 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0036/002-8
Förteckningar finns att läsa i pärmar

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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76/20 Informationsärenden
Annette Ritari, avdelningschef, informerar om förhandlingarna med Manscentrum.
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77/20 Övriga frågor
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om redovisning av frågor som väcktes på
socialnämndens och miljö och samhällsbyggnadsnämnden gemensamma arbetsutskott, exempelvis
Balder, Våbo och LSS utsikten. På grund av tidsbrist tas frågan upp nästa nämnd.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om direktiv för att utreda hemtjänstsinsatser. Marlen
Terrell, förvaltningschef, informerar, om att direktivet bygger på beslut som fattades på nämnden.
Roland Junerud (S) undrar om utredaren fått ett skriftligt direktiv utöver beslutet. Marlen Terrell,
förvaltningschef, informerar om att det finns muntliga direktiv men inga skriftliga direktiv och
informerar övergripande om de muntliga direktiven.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om F-samverkan protokoll från maj. Roland Junerud (S)
undrar varför F-samverkan protokollet från maj inte har skickats ut innan nämnd. Förvaltningen
informerar om att protokollet inte är färdigjusterat och därför inte har kunnat skickas ut än.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om äldreprogrammet. På grund av tidsbrist tas frågan
upp nästa nämnd.
Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om Socialförvaltningen använder projektstyrningsmodellen.
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att modellen används i projekt. I utredningen om
hemtjänstinsatser har den inte använts.
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Utdragsbestyrkande
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78/20 Sekretessärende - Inställning till ersättningsanspråk
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.
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