PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

Plats och tid

Landsort, 2020-09-01 kl. 09.00-12:15
Mötet ajournerades 10:55-11:05

Beslutande

Antonella Pirrone (S), ordförande
Anders Karlsson (M), 1:a vice ord
Roland Junerud (S), 2:a vice ord
Fredrik Brodin (M), via Teams
Helena Göransson (L)
Eva Wennerberg (C), via Teams
Ulla Johansson (S), via Teams
Lou-Lou Hillstad (SN)
Johan Wolf (SD), via Teams
Tony Nicander (V)
Ie Frisén (S), via Teams, ersätter Maud Pettersson (S)

Icke tjänstgörande ersättare

Noomi Hertzberg-Öberg (KD), via Teams
Gunnel Jonsson (M), via Teams
Greta Olin Landström (PPin), via Teams
Ola Hägg (S), via Teams
Kathe Nilsson (S), via Teams
Parvane Ahmadi (SN), via Teams
Rebecca Ädel (SD)

Paragrafer
§§ 92-107

Justeringens plats och tid

Kommunhus A, plan 3, 2020-09-03 kl. 13:00

Underskrifter
Roland Junerud (S)
Justerare

Antonella Pirrone (KD)
Ordförande

Olivia Gustafsson
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-09-01
Anslaget sätts upp: 2020-09-03
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Underskrift

Anslag
Anslaget tas ned: 2020-09-25

Utdragsbestyrkande

Sida 1(22)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

Övriga deltagare

Marlen Terrell (förvaltningschef)
Annette Ritari (avdelningschef), §§ 104-106
Elisabeth Broman (tf avdelningschef), §§ 93-95
Håkan Lythell (controller), §§ 92-94
Gabriella Rodling (avdelningschef), §§ 92-95
Anna Kessling (administrativ chef),
Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist)
David Ulmér (lokalstrateg KSF), § 94
Johanna Briving (kvalitétsutvecklare)
Ronja Ask (gruppchef), § 95
Anne-Li Hagman Larsson (politisk sekreterare), §§ 92-106
Emma Solander (politisk sekreterare), §§ 92-94
Nathalie Majdek Mathisen (politisk sekreterare), §§ 92-94
Aline Varre (politisk sekreterare), §§ 94-106
Anette Larsson Beckman (utredare), §§ 94-106

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 92/20

Fastställande av dagordning

§ 93/20

Ekonomisk uppföljning
Informationsärenden

§ 94/20

Information om utredning av hemtjänst i egen regi

§ 95/20

Uppföljning av åtgärdsplan - hemtjänst
Beslutspunkter

§ 96/20

Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun

§ 97/20

Kulturprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024

§ 98/20

Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024

§ 99/20

Samordningsförbundet Östra
Södertörn 2020

§ 100/20

Uppföljning av försöket med måltidsvän

§ 101/20

Remissvar SOF - Motion "Prioritera och ge plats åt äldrefrågor"

§ 102/20

Temadagar hösten 2020

§ 103/20

Redovisning av delegationsbeslut juni-juli 2020

§ 104/20

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för
hemlösa

§ 105/20

Ordförandeförslag om ensamhet bland

§ 106/20

Övriga informationsärenden

§ 107/20

Övriga frågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

Fastställande av dagordning
Antonella Pirrone (KD) väcker ett ordförandeförslag om ensamhet bland äldre under corona.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga som lämnas skriftligt till förvaltningen.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig från om Mika-mottagningen och Kast-mottagningen.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om arbetsmarknadsfrågor.
Tony Nicander (V) anmäler en övrig fråga om protokoll från F-samverkan 24 augusti.
Noomi Hertzberg Öberg (KD) anmäler en övrig fråga om att framföra ett tack.
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

Sida 5(22)

93/20 Ekonomisk uppföljning
Marlen Terrell, förvaltningschef, och Håkan Lythell, controller föredrar den ekonomiska
uppföljningen.
Förvaltningen tar med sig synpunkter från Helena Göransson (L) och Roland Junerud (S) angående
matfakturor utan angiven leveransperiod som har skickats ut till äldre.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 94/20

Sida 6(22)

SON/2020/0165/000-2

Information om utredning av hemtjänst i egen regi
David Ulmér presenterar rapporten Förutsättning att avveckla hemtjänst i egen regi som har tagits
fram efter Socialnämndens beslut 2020-01-28 om utredning av åtgärder för att få en budget i
balans.
Utredare David Ulmér redogjorde för innehåll och slutsatser i utredningen om förutsättningar att
avveckla hemtjänst i egen regi, samt för den tänkta tidsplanen för hanteringen av utredningen.
•

24 augusti förmiddag – extra F-samverkan

•

24 augusti eftermiddag – hemtjänstens medarbetare informeras via stormöte

•

24 augusti eftermiddag – övriga medarbetare på socialförvaltningen informeras

•

24-25 augusti – brev till brukare med kort information

•

24-25 augusti - nyhet internt och externt

•

1 september – nämnden får en dragning av utredningen

•

29 september – nämnden fattar beslut om ett alternativ

Tony Nicander (V) framför att Vänsterpartiet tycker att personalen har blivit informerade på fel sätt,
vilket har lett till oro.
Rebecka Ädel (SD), Lou-Lou Hillstad (SN) och Helena Göransson (L) uttrycker att de tycker att det
är viktigt att informera personalen om processen.
Marlen Terrell, förvaltningschef, framför att det är viktigt att arbetsgivaren är transparant i sådana
här processer, vilket innebär att information till berörda medarbetarna ges innan det blir officiellt.
Marlen Terrell berättar hur kommunikationen till medarbetarna har gått till för att säkerställa att de
förstår processen.
Greta Olin Landström (PPin) framför att Pensionärspartiet önskar att hemtjänst i egen regi är kvar.
Roland Junerud (S) framför att Socialdemokraterna saknar utredningsdirektiv. Roland Junerud (S)
inkommer med ett särskilt yttrande angående utredningen av hemtjänst, se Bilaga 1.
Helena Göransson (L) och Lou-Lou Hillstad (SN) framför synpunkter på utredningen som
förvaltningen tar med sig.
Socialnämnden tar beslut om hemtjänsten utifrån utredningen på Socialnämnden 29 september.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1

Socialnämnden

Särskilt yttrande angående föredragning av information om utredning av
hemtjänst
Datum: 2020-09-01
Från: Roland Junerud
Särskilt yttrande från socialdemokraterna
94/20 Information om utredning av hemtjänst
Ledamotens namnteckning
Roland Junerud

Yttrande angående information om utredning av hemtjänsten i egen regi
2020-09-01
Inledning
Socialdemokraterna har vid tidigare socialnämnd bett att få ta del av
utredningsdirektivet till utredaren för utredningen av hemtjänst i egen regi.
Förvaltningschefen har beskrivit att det inte finns något utredningsdirektiv,
det som delgivits nämnden är ett förslag till besparingar. Uppdraget har alltså
utformats muntligt av förvaltningschefen och finns inte nerskrivet. Man har
heller inte använt sig av kommunens projektledningsmodell.
Vid en så viktig utredning som att ta ställning till att avveckla den kommunala
hemtjänsten som berör 75 medarbetare och 240 brukare borde ett
utredningsdirektiv tagits fram och presenteras för nämnden för beslut innan
utredningen sätts igång. Att avveckla en kommunal hemtjänst är ett
kontroversiellt och politiskt känsligt beslut, därför är det viktigt att
socialnämnden är överens om hur utredningen skall spegla verkligheten. Ett
viktigt inslag är hur utredningen ska avgränsas.

Saknade fakta i utredningen
Vid genomläsningen av utredningen kan vi konstatera att det saknas fakta för
att få en helhetsbild och en adekvat jämförelse av den kommunala
hemtjänsten och hemtjänsten i LOV-företagen. Vi tar här upp några punkter
som borde vara beskrivna för att få ett rättvist faktaunderlag i jämförelsen.
Det som saknas är viktig information och synpunkter i utredningen som har
betydelse för att kunna få en helhetsbild om hur personalen arbetar och vilken
personalpolitik som de olika hemtjänstformerna har.
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• En jämförelse av lönebilden för LOV och kommunalt anställd
hemtjänstarbetare borde tas fram då detta har betydelse för
verksamheten.
• En beskrivning av hur LOV-personals anställningsavtal ser ut,
anställningsform, kollektivavtal, hur många timanställda. mm. Borde
presenteras.
• Redovisning av beviljad tid jämfört med utförd tid saknas. Den
kommunala hemtjänsten har krav på att loggföra den tid som utförs
vid varje tillfälle hos brukaren vilket LOV-företagen inte har.
• Beskrivning av vilken tid som redovisas vid fakturering till kommunen
då inga krav finns att logga tiden hos brukare för LOV-företagen.
• Beskrivning och en kostnadsjämförelse av rätten till heltid finns inte
med. Tidigare har vi valt rätten till heltid framför en lägre kostnad för
fler deltidsanställda. Det har varit en satsning på en god arbetsmiljö.
Trygghet för den anställde.
• Ekonomisk jämförelse kring beläggningsgraden för de olika
hemtjänstgrupperna. Tidigare var det en kostnadsdrivande orsak att
hemtjänsten inte hann omstrukturera sin verksamhet i förhållande till
beställarens efterfrågan. En del LOV-företag har till exempel valt att
inte ta brukare på landsbygden, vilket den kommunala måste göra.
• Varför har kostnaden ökat med 50kr/timme 2019 jämfört med 2018? En
genomlysning av varför detta har skett måste redovisas.
• Det finns ingen redovisning om det finns skillnader i omvårdnadstyngd
mellan egen regi och LOV-företagen om det fortfarande är så att
hemtjänst i egen regi har en högre omvårdnadstyngd minskar ju inte
kostnaderna om man lägger ut hemtjänsten i privat regi om dagen.
• Det finns ingen jämförande statistik över hur många kommuner som har
egen hemtjänst gentemot de som har hemtjänst i enbart privat regi.
• Vad händer när LOV-företagen stängs ner och avvecklas? Hur ska
beredskapen för detta se ut med en hemtjänst i enbart privat regi? Det
är högst vanligt att det sker en förändring i antalet LOV-företag, i
Nynäshamn har LOV-företagen minskat från 10 till 5?
• Tidigare har vi redovisat antal heltidsanställda jämfört med årsanställda
det saknas nu.
• Vid en avveckling av den kommunala hemtjänsten kommer det att
saknas valmöjligheten att få en offentligt driven kommunal hemtjänst.
Hur ska man tillfredsställa den valmöjligheten i framtiden?
• Ett problem som finns idag är när kvalitetsbrister och missnöje hos
personal i LOV-företagen förekommer och där brukaren hamnar i
kläm. Frågan blir då hur kommunen skall kunna borga för en bra
personalpolitik om vi inte har insyn i LOV-företagen på detta område,
som dessutom är ett av kommunens viktigaste mål att ha en bra
personalpolitik.
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Sammanfattning
Socialdemokraternas grunduppfattning är att det ska finnas en offentligt
driven hemtjänst för att ha en långsiktig kostnadskontroll. Det är viktigt att ha
en egenverksamhet för att kunna följa hur kostnadsutvecklingen i det övriga
samhället påverkar kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten. Med en egen
hemtjänst finns det också en annan form av beredskap att kunna främja
kvaliteten till brukarna. Ett exempel på det har varit hur vi kunnat hantera den
fortfarande pågående coronapandemin.
Vi ser också en risk i att om det är så att vi börjar välja utförare utifrån
kollektivavtal eller andra orsaker där kostnaden för utförd timme är viktad
mot arbetsmiljö är den långsiktiga kvalitén i hemtjänsten hotad. Vår
övertygelse är att om man har bra avtal med goda arbetsförutsättningar
minskar sjukskrivningskostnaden och andra kostnader för arbetets utförande.
Bra arbetsförutsättningar är också viktiga för att brukaren ska uppleva kvalité
i omvårdnaden. I öppna jämförelser får personalen i både LOV-företagen och
hemtjänst i egen regi höga betyg och detta hoppas vi ska fortsätta så.
En naturlig utredningsgrund borde vara att både jämföra hur kostnaden byggs
upp för varje utförd hemtjänsttimme och i andra hand titta på i vilken
driftsform hemtjänsten ska utföras.
Roland Junerud

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01
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SON/2020/0032/001-21

Uppföljning av åtgärdsplan - hemtjänst
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

I samband med den kvalitets- och avtalsuppföljning som genomfördes mellan november 2019 och
januari 2020 av utförare av hemtjänst i Nynäshamns kommun, identifierades bristområden och/eller
utvecklingsområden som utförarna uppmärksammades på. Utifrån identifierade områden fick
utförarna inkomma med åtgärdsplaner som beskrev hur de kommer att åtgärda upptäckta brister för
att säkerställa att de insatser som beviljats håller god kvalitet, att utföraren har kravställda rutiner,
samt i övrigt uppfyller kraven i gällande avtal. För varje utförare upprättades en uppföljningsrapport
som presenterades för Socialnämnden den 8 april 2020 (SON/2020/0032/001-7)
Myndigheten för äldre och funktionshinder har under 2 juni – 1 juli 2020 genomfört uppföljning av
dessa åtgärdsplaner. Uppföljningen har skett i enlighet med förfrågningsunderlag LOV, SUN 2015
108 samt enligt 3 kap. 19 b § Kommunallagen.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 71, 2020-08-18 - Uppföljning av åtgärdsplan - hemtjänst
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0032/001-19
Rapport – Uppföljning åtgärdsplanen 2020
Utfärdad varning Sjöströms hemservice AB

Skickas till

Akten
Myndighet äldre och funktionshinder

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 96/20
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SON/2020/0143/000-4

Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen med komplettering av skrivelsen genom yttrande från Socialdemokraterna enligt
Bilaga 2.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på ett nytt Bidragsreglemente för
Nynäshamns kommun. Bidragsreglementet är skickat på remiss till Barn- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, en referensgrupp med idrottsföreningar, en
referensgrupp med kulturaktörer samt till kommunjuristen. Förslaget kommer efter remissrunda och
sammanställning att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige.
I Nynäshamns kommun är det möjligt att söka bidrag för en mängd olika aktiviteter och
verksamheter. Syftet med bidragen är att stötta föreningar och aktörer så att kommunens invånare
ges möjlighet till aktivitet inom många olika områden.
Reglementet syftar till att på ett enkelt sätt beskriva vilka bidrag som är möjliga att söka och vad
man är berättigad att söka. Detta gäller föreningar, privatpersoner, ekonomiska föreningar och
studieförbund. Bidragen ska täcka en del av kostnaderna för verksamheten eller evenemanget och
stimulera till en positiv utveckling av föreningslivet.
2017-04-19 fattade kommunfullmäktige i Nynäshamn beslut om ”Gemensamt reglemente för
föreningsbidrag”,Kf § 64, dnr KS/2015/0129/805 efter en översyn av kommunens hantering av
bidrag till föreningar. Detta reglemente trädde i kraft 2018-01-01 och ersatte tidigare reglementen,
regler eller riktlinjer till föreningar. Syftet med reglementet var att ha ett gemensamt dokument för
ökad kontroll och överskådlighet efter att tidigare haft olika reglementen och bestämmelser för de
olika nämnderna. Det framgår också i reglementet att ”Det kommunala stödet till föreningar ska
vara starkt, transparent, förutsägbart och inte inkräkta på föreningarnas självständighet.”
Ekonomiska medel överfördes från socialnämnden och kommunstyrelseförvaltningen till kultur- och
fritidsnämnden för hanteringen av föreningsbidrag.
Socialförvaltningen kan konstatera att det i kultur- och fritidsförvaltningens remissversion till
reglemente för bidrag i Nynäshamns kommun helt har fallit bort att en översyn av kommunens
hantering av bidrag till föreningar gjordes våren 2015 till september 2016 och som omfattade kultur
och fritidsnämndens bidrag till barn- och ungdomsverksamhet, socialnämndens bidrag till
pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer och sociala föreningar samt
kommunstyrelsens bidrag till föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler och bidrag till
föreningar från kommunens folkhälsomedel. Kartläggningen resulterade i en rapport, Översyn av
Nynäshamns kommuns föreningsbidrag-Kartläggning/Nulägesrapport, dnr KS/2015/0129/805-7.
Detta ledde sedan till ett nytt kommunövergripande reglemente som trädde i kraft 2018-01-01 och
som ersatte tidigare reglementen.
De reglementen som kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till är alltså redan ersatta.
Dessutom finns det inget i kultur- och fritids remissversion som handlar om de övriga bidrag som
socialförvaltningen hanterar. Dessa bidrag beskrivs dock under kapitel 5. Regler för övrigt
verksamhetsstöd genom överenskommelse med kommunen, i det nu gällande reglementet (sidan
13). Om denna punkt skulle försvinna kommer förvaltningens möjligheter att bevilja bidrag till flera
olika verksamheter på det sociala området som t ex Bris och BOJ att minska eller helt försvinna.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01
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Förvaltningen bedömer att om ett nytt reglemente om bidrag till föreningar ska tas fram för
kommunen bör detta arbete ledas av kommunstyrelseförvaltningen och göras i samarbete med
övriga förvaltningar för att alla aspekter av bidragshanteringen ska kunna belysas. Till dess bör
Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun fortsätta att gälla.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som
sitt yttrande till kultur- och fritidsavdelningen.

Yrkanden

Roland Junerud (S) yrkar bifall till Socialnämndens arbetsutskott med komplettering av skrivelsen
genom yttrande från Socialdemokraterna enligt Bilaga 2.

Propositionsordning

Bifall mot avslag till Socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut att överlämna förvaltningens
skrivelse som sitt yttrande till kultur- och fritidsavdelningen med komplettering av skrivelsen genom
yttrande från Socialdemokraterna enligt Bilaga 2.

Proposition

Ordförande ställer bifall till Socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut med komplettering av
skrivelsen genom yttrande från Socialdemokraterna enligt Bilaga 2 mot avslag och finner att
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen med komplettering av skrivelsen genom yttrande från Socialdemokraterna enligt
Bilaga 2.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 64, 2020-08-18 - Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0143/000-2
Remissversion Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun
Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun
Beslut kf § 64 2017-04-19 – Gemensamt reglemente för föreningsbidrag i Nynäshamns kommun

Skickas till

Akten
Kultur- och fritidsavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga 2

Nynäshamn 2020-09-01
Socialnämnden 2020-09-01
Ärende 96/20

Remissvar – Reglemente för bidrag i Nynäshamns kommun
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har skickat ut en revidering av bidragsreglementet på remiss och
Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig. Bidragsreglementets syfte är att beskriva vilka
bidrag som finns att tillgå samt vilka bidrag föreningar är berättigade att söka. Reglementet gäller
för föreningar, privatpersoner ekonomiska föreningar och studieförbund.
Socialdemokraterna i Socialnämnden har några synpunkter.
Socialdemokraternas bedömning
Det framgår inte av ärendet vad ursprunget till revideringen är, därmed är det oklart vad man vill
uppnå med en ny revidering. Detta bör förtydligas då det är av största vikt för att förstå innehållet
i revideringen och sammanhanget till dess genomförande. Syftet med revideringen bör tydligt
framgå. Det är också en förutsättning för att ett värdigt remissvar ska kunna genomföras.
Exempelvis har Socialdemokraterna andra funderingar om att det bland annat under punkt 3.3
och 3.4 saknas tydliga villkor för vad som krävs för att få respektive bidrag beviljat. Under punkt
3.4 med rubriken “Startbidrag” står att “startbidrag kan nekas till förening som kommunen
bedömer har dåliga förutsättningar för att kunna övergå till löpande verksamhet”. Med det i
åtanke bör det framgå vad villkoren är för att föreningarna i sin tur ska ha möjlighet att uppnå bra
förutsättningar.
Socialdemokraterna önskar att revideringen kompletteras med en tydlig bakgrundsbeskrivning till
revideringen och ett syfte med revideringen, för att socialdemokratiska-gruppen ska kunna ge ett
värdigt remissvar. I övrigt ställer vi oss bakom socialförvaltningens tjänsteutlåtande och förslag
till beslut.
Socialdemokraterna i Nynäshamn

Roland Junerud

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01
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SON/2020/0141/000-4

Kulturprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen med komplettering av skrivelsen genom yttrande från Socialdemokraterna enligt
Bilaga 3 och yttrande från Sorundanet enligt Bilaga 4.

Ärendet

Kultur- och fritidsavdelningen har arbetat fram ett förslag på Kulturprogram för Nynäshamns
kommun. Programmet skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljöoch samhällsbyggnadsnämnden samt en referensgrupp med kulturaktörer. Programmet ska vara
kommungemensamt och kommer att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige.
Kulturprogrammet ska vara en vägledning för det långsiktiga arbetet med kulturen i Nynäshamn och
syftet med programmet är att stärka föreningsliv och privata aktörer och erbjuda aktiviteter och en
aktiv fritid.
Förvaltningen anser att förslaget till Kulturprogram för Nynäshamns kommun är bra. Både
målformuleringar och kriterier för hur man avser nå målen är tydliga och lätta att förstå.
Dokumentet överlag känns lättillgängligt.
Socialförvaltningen föreslår ett ytterligare utvecklingsområde:
”Utveckla samverkan mellan kultur- och fritidsavdelningen och socialförvaltningens
anhörigsamordnare.”
Genom en sådan samverkan skulle man kunna nå ut med kulturprogrammet till fler medborgare.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar till
kultur- och fritidsavdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som
sitt yttrande till kultur- och fritidsavdelningen.

Yrkanden

Roland Junerud (S) yrkar bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut med
komplettering av skrivelsen genom yttrande från Socialdemokraterna enligt Bilaga 3.
Lou-Lou Hillstad (SN) yrkar bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut med
komplettering av skrivelsen genom yttrande från Sorundanet enligt Bilaga 4.

Propositionsordning

Bifall mot avslag till Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut att överlämna förvaltningens
skrivelse som sitt yttrande till kultur- och fritidsavdelningen med komplettering av skrivelsen genom
yttrande från Socialdemokraterna enligt Bilaga 3 och yttrande från Sorundanet enligt Bilaga 4.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

Proposition

Sida 11(22)

Ordförande ställer bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut med komplettering av
skrivelsen genom yttrande från Socialdemokraterna enligt Bilaga 3 och yttrande från Sorundanet
enligt Bilaga 4 mot avslag och finner att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens
skrivelse som sitt yttrande till kultur- och fritidsavdelningen med komplettering av skrivelsen genom
yttrande från Socialdemokraterna enligt Bilaga 3 och yttrande från Sorundanet enligt Bilaga 4.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 65, 2020-08-18 - Kulturprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0141/000-2
Remissversion – Kulturprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024

Skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga 3

Nynäshamn 2020-09-01
Socialnämnden 2020-09-01
Ärende 197/20

Yttrande över remiss – Nynäshamns Kulturprogram
Ärendet
Socialdemokraterna i Socialnämnden har givits möjlighet att inkomma med ett remissvar på
kultur- och fritidsnämndens Kulturprogram 2021-2024 för Nynäshamns kommun och vill lämna
följande synpunkter.
Socialdemokraterna ser i grunden positivt på att kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett
förslag till kulturprogram, men anser att avdelningens förslag saknar en hel del i övrigt att önska.
Socialdemokraternas uppfattning är att kunskap och kultur är verktyg för människors personliga
utveckling. Det är redskap för samhällets utveckling i stort och vår gemensamma välfärd.
Kunskap och kultur ger människor möjlighet att vidga sina perspektiv och frigöra sina tankar,
vilket skapar tankekraft. Vår vision är att Nynäshamns arbete med allt det som innefattas i
kulturbegreppet leder till att kommunen år 2030 anses som den regionala ledaren i kulturfrågor.
I det förslag som föreligger saknas en tydlig vision för den framtida utvecklingen där man utgår
från ett aktuellt läge. De enda mål som omnämns är de nationella kulturpolitiska mål som tagits
fram på riksplanet och som i mycket ringa grad förpliktigar till lokala initiativ. Socialdemokraterna
är av uppfattningen att programmet omarbetas för att istället fokusera på den fortsatta lokala
utvecklingen. Programmet skall anknyta till mål -och budgetarbetet, där målarbetet bryts ner i
handlingsprogram, årliga verksamhetsplaner med avsatta ekonomiska medel.
Det förslag till kulturprogram som föreligger idag ter sig tyvärr både tandlöst och väl intetsägande
utan några som helst klara och tydliga ambitioner och riktlinjer inför framtiden. Nynäshamns
kommun både kan och vill bättre.
Socialdemokraterna
Roland Junerud

Bilaga 4

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-09-03

Yttrande över remiss – Nynäshamns Kulturprogram
Kommunstyrelsen har givits möjlighet att inkomma med ett remissvar på Kultur- och fritidsnämndens
Kulturprogram 2021-2024 för Nynäshamns kommun. Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill lämna följande
synpunkter:

1. I programmet beskrivs kulturens viktiga betydelse för alla och också att ”kulturen ska vara tillgänglig för alla”.
Barn och unga samt äldre lyfts fram som speciellt viktiga grupper och i programmet beskrivs hur dessa
gruppers behov kan/bör mötas.
Vi anser att programmet har exkluderat en viktig grupp och det är våra invånare med någon form av
funktionsvariation. Denna grupp bör naturligtvis finnas med som särskilt prioriterad i programmet och vi anser
att programmet inte är komplett utan detta tillägg.
Som grund för programmet nämns de Nationella kulturpolitiska målen. Dessa kulturpolitiska mål beskriver
också tydligt att en viktig målsättning i landets kommuner är att kulturlivet ska bli mer tillgängligt för personer
med funktionsvariation. Det gäller både barn, unga, vuxna och äldre. Det ska vara möjligt att på lika villkor
kunna välja att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur. Alla ska kunna ta del av och utöva kultur oavsett
funktionsförmåga.
En samhällsgemenskap med mångfald som grund, utformas så att människor med funktionsvariation i alla
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, däribland kulturen. I kulturpolitiken ska vi sträva mot inkludering och
tillgänglighet för alla; både fysisk och kognitiv tillgänglighet. Förutsättningar för att arbeta tillsammans med
kulturen som gemensam nämnare bör skapas. Som kulturaktör är det viktigt att ta reda på vad som krävs när
det gäller tillgänglighet för att verksamheten eller miljön ska göra det möjligt att deltaga för personer med
funktionsnedsättning. Med anledning av ovanstående, anser vi att man inte kan utesluta denna grupp i vår
kommuns kulturprogram. Det finns mycket att arbeta på för att ”kulturen ska bli till för alla” och då måste de
specifika målen för denna grupp belysas i en långsiktig planering.
2. I programmet saknar vi också mål nät det gäller att sprida ut kulturen likvärdigt i alla våra kommundelar. Detta
nämns ingenstans i programmet. Kulturen ska vara till för alla, men alla kan inte ta sig till orten Nynäshamn.
Invånarna bör få tillgång till kulturen i närheten av bostaden, i ett alternerande system kommundelar emellan.
Det är särskilt viktigt för barn, personer med funktionsvariation och äldre. Vi behöver få ut kulturen från orten
Nynäshamn och till landsbygdens orter och skapa ett likvärdigt utbud så långt det är möjligt. Detta bör stå
som ett eget formulerat mål i kulturprogrammet.
3. På flera ställen i kulturprogrammet står det bara Nynäshamn. Eftersom vår kommun Nynäshamn och orten
Nynäshamn har samma namn, behöver det tydliggöras när det är kommunen respektive orten som avses.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Lou-Lou Hillstad
Ledamot i Socialnämnden

2020-09-0X

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 98/20

Sida 12(22)

SON/2020/0142/000-4

Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024
Socialnämndens beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen.

Ärendet

Kultur- och fritidsavdelningen har arbetat fram ett förslag på Idrottsprogram för Nynäshamns
kommun. Programmet är skickat på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljöoch samhällsbyggnadsnämnden samt en referensgrupp med idrottsföreningar. Programmet ska vara
kommungemensamt och kommer att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige.
Idrottsprogrammet syftar till att stärka föreningslivet och kommunens egna verksamheter med att
erbjuda aktiviteter för invånare i alla åldrar och ska ge stöd i arbetet med att till exempel skapa
mötesplatser och friluftsliv. Programmet innehåller former för främjandet av att i samarbete och
samförstånd skapa en positiv utveckling i kommunen under kommande år.
Förvaltningen anser att förslaget till Idrottsprogram för Nynäshamns kommun är bra. De mål som är
formulerade i programmet bedöms heltäckande. Både målformuleringar och kriterier för hur man
avser nå målen är tydliga och lätta att förstå.
Genom målet ”Nynäshamns kommun har ett utvecklat utbud för barn och ungdomar med
funktionsvariationer” tydliggörs att denna målgrupp är i behov av särskilt fokus vilket förvaltningen
ställer sig extra positiv till.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kultur- och fritidsavdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som
sitt yttrande till kultur- och fritidsavdelningen.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 66, 2020-08-18 - Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0142/000-2
Remissversion - Idrottsprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024

Skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 99/20

Sida 13(22)

SON/2020/0012/701-4

Samordningsförbundet Östra
Södertörn 2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden tackar förvaltningen för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Samordningsförbundet Östra Södertörn är ett samverkansförbund inom rehabiliteringsområdet.
Samverkan sker mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm (f d Stockholms
läns landsting) och Haninge, Tyresö samt Nynäshamns kommuner. Samordningsförbundet Östra
Södertörn har verkat sedan 1 april 2010, då Tyresö och Nynäshamn anslöt till dåvarande
Samordningsförbundet Haninge.
Alla parter i ett samordningsförbund avsätter varje år en pott för gemensam budget (finansiell
samordning), staten står för hälften, kommunen(erna) står för en fjärdedel och regionen för
ytterligare en fjärdedel. I Samordningsförbundet Östra Södertörns fall ingår kommunerna Haninge,
Nynäshamn och Tyresö i kommundelen. Mellan kommunerna fördelas budgeten utifrån hur stor
befolkning i arbetsför ålder som respektive kommun har. För Nynäshamns kommun ligger denna
”budgetpott” i socialnämnden och 2020 avsatte Nynäshamns kommun 693 967 kr.
Samordningsförbundet informerar om att Försäkringskassan har påbörjat arbetet med
medelstilldelning till samordningsförbunden för 2021. Försäkringskassan har därför begärt att få
uppgifter om vad berörda kommuner och regioner planerar att avsätta för respektive
samordningsförbund för 2021. Medelstilldelningen kommer, som tidigare år, att ske enligt en
nationell fördelningsmodell. Försäkringskassans ambition är att kunna lämna preliminära
uppgifterom medelstilldelning per förbund i början av oktober.
Förvaltningens bedömning är att utväxlingen är fortsatt god vad gäller de cirka 700 000 kronor som
Nynäshamns kommun avsätter för Samordningsförbundets verksamhet på såväl individ- som
organisatorisk nivå.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden tackar förvaltningen för informationen och lägger den till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

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

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 67, 2020-08-18 - Samordningsförbundet Östra Södertörn 2020
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0012/701-2
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Södertörn
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019

Skickas till

Akten
Samordningsförbundet Östra Södertörn

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 100/20

Sida 14(22)

SON/2020/0157/001-3

Uppföljning av försöket med måltidsvän
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med införandet av
måltidsvän och att 15 600 kr budgeteras för år 2021. Förvaltningens får i uppdrag att följa upp
arbetet år 2022.

Ärendet

Vid socialnämndens sammanträde 2018-04-24, § 53/18 beslutade nämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att på försök, under ett år, införa möjlighet till måltidsvän för ensamboende personer med
någon form av insats inom äldreomsorgen, samt att 15 600 kronor budgeteras under försöksåret.
Som måltidsvänner träffas man en gång per vecka för en gemensam måltid, antingen på restaurang
eller hemma hos senioren. Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad för brukaren då
måltidsvännens matportion bekostas av kommunen.
Förvaltningen fick i uppdrag att särskilt uppmärksamma möjligheten till måltidsvän för de personer
som bor utanför tätorterna.
Förvaltningen föreslår att arbetet med att implementera måltidsvän fortsätter ytterligare ett år.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med införandet av
måltidsvän och att 15 600 kr budgeteras för år 2021. Förvaltningens får i uppdrag att följa upp
arbetet år 2022.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
fortsätta arbetet med införandet av måltidsvän och att 15 600 kr budgeteras för år 2021.
Förvaltningens får i uppdrag att följa upp arbetet år 2022.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 69, 2020-08-18 - Uppföljning av försöket med måltidsvän
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0157/001-1
Protokollsutdrag 20180424 § 53 Måltidsvän
Tjänsteutlåtande 20180417 Måltidsvän

Skickas till

Akt
Äldreomsorg utförare
Myndighet äldre och funktionshinder

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 101/20

Sida 15(22)

SON/2020/0137/001-4

Remissvar SOF - Motion "Prioritera och ge plats åt äldrefrågor"
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda yttranden

Johan Wolf (SD) lämnar ett särskilt yttrande, se Bilaga 5.

Ärendet

Sverigedemokraterna (SD) har till Kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Prioritera och ge
plats åt äldrefrågor”. Sverigedemokraterna i Nynäshamn anser att äldrefrågor bör hanteras av en
särskild nämnd endast avsedd för äldrefrågor. Socialförvaltningen har fått möjlighet att lämna
synpunkter kring möjligheten att starta en särskild Äldrenämnd.
Förvaltningens bedömning är att fördelarna med att införa en särskild Äldrenämnd inte överväger de
nackdelar som ett införande skulle medföra.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som
sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Johan Wolf (SD) yrkar avslag till Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut att överlämna
förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Bifall mot avslag till Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut att överlämna förvaltningens
skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Proposition

Ordförande ställer bifall till Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut mot avslag och finner
att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 70, 2020-08-18 - Remissvar SOF – Motion "Prioritera och ge plats åt äldrefrågor"
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0137/001-2
Motion - Prioritera och ge plats för äldrefrågor – inrätta en särskild nämnd för äldrefrågor.

Skickas till
Akten
KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga 5
2020-09-02

Särskilt yttrande ang ärende SON/2020/0137/001-3

Prioritera och ge plats för äldrefrågor

Vi är oroliga för att äldrefrågor inte prioriteras tillräckligt då det inte finns en egen nämnd för dessa
frågor. Vi förstår att de ekonomiska aspekterna med att skapa en egen Äldrenämnd är svårlösta, men
vi vill jobba vidare med att höja statusen på äldrefrågor och önskar att frågan inte avvisas utan
behandlas vidare i SON och andra berörda instanser.

För Sverigedemokraterna Nynäshamn

Johan Wolf
Ledamot SON

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 102/20

Sida 16(22)

SON/2019/0242/001-17

Temadagar hösten 2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att datum för Socialnämndens temadagar under hösten ändras till 6 oktober
kl. 09:00-12:00 och 20 oktober kl. 13:00-17:00.

Ärendet

Socialnämnden har tidigare beslutat att temadag för verksamhetsplanen ska ske 6 oktober. Efter
förändringar i budgetprocessen är det inte längre möjligt att ta fram materialet till temadagen till det
beslutade datumet. Det föreslås att temadagen för verksamhetsplanen sker 20 oktober.
Det finns även ett behov av en ny temadag där ämnet är Kostnad per brukare och GDPR. Eftersom
6 oktober redan är bokat föreslås den dagen.
Förslag på tider för Socialnämndens temadagar under hösten är:
- 6 oktober kl. 09:00-12:00
Temadag – Kostnad per brukare och GDPR
- 20 oktober kl. 13:00-17:00
Temadag – Verksamhetsplanen
Det bör noteras att Socialnämnden utöver detta har en gemensam temadag med BUN 27 oktober.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att datum för Socialnämndens temadagar under hösten ändras till 6 oktober
kl. 09:00-12:00 och 20 oktober kl. 13:00-17:00.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2019/0242/001-16

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 103/20

SON/2020/0036/002-14

Redovisning av delegationsbeslut juni-juli 2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för juni och juli 2020

Ärendet

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

Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under juni-juli 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under juni-juli 2020
Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under juni-juli 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under juni-juli 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under juni-juli 2020
Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under juni-juli 2020
Övriga delegationsbeslut under juni-juli 2020

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

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för juni och juli 2020

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0036/002-13
Beslutsunderlag finns på plats i lokalen under sammanträdet.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 17(22)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 104/20

Sida 18(22)

SON/2020/0089/000-4

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för hemlösa
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ”Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för personer i hemlöshet”
Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Storsthlm beslutade på sammanträdet den 5 mars 2020 att rekommendera kommunerna i länet att
anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i
hemlöshet. Rekommendationen skickades ut 6 mars till kommunstyrelserna. Överenskommelsen
börjar gälla 1 september 2020. Den tidigare överenskommelsen upphör då att gälla. Förvaltningen
har missat att ta upp överenskommelsen till nämnden för beslut.
Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma bestämmelser för ärendehantering
avseende personer i hemlöshet. 2018 gjordes en översyn av överenskommelsen och i översynen
framkom behov av att revidera överenskommelsen. Ett förslag gick ut på tjänstemannaremiss och
samtliga 25 kommuner i länet inkom med remissvar. Den nya överenskommelsen innebär
tydliggöranden kring definitioner och behovet av dialog när kommunernas riktlinjer skiljer sig åt.
Tillägg har även gjorts kring vistelsekommunens ansvar enligt lag, och kring när och hur en
utredning av kommuntillhörighet ska göras.
Den nya överenskommelsen ökar förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. Storsthlm ska
erbjuda ett regelbundet forum för kommunala representanter att dela erfarenheter och diskutera
samverkan kring personer i hemlöshet.
Förvaltningen bedömer att den nya överenskommelsen är ett förtydligande och ser det som positivt
att en ny överenskommelse kommer till stånd. Den minskar risken för att individer kommer i kläm
då ansvarsfrågan ytterligare tydliggjorts. Förvaltningens bedömning är att överenskommelsen ska
antas.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ”Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för personer i hemlöshet”
Beslutet justeras omedelbart

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna ”Överenskommelse
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet”
Beslutet justeras omedelbart

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 68, 2020-08-18 - Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för hemlösa
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0089/000-2
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa,
rekommendation

Skickas till
Akten
Storsthlm

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01

§ 105/20

SON/2020/0171/000-2

Ordförandeförslag om ensamhet bland äldre under corona
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att
- att ge förvaltningen i uppdrag att hitta några enkla men säkra lösningar för att motverka
ofrivillig isolering som kan uppstå hos de äldre som bor på kommunens Vård- och
omsorgsboenden. Detta kan gärna ske i samråd med andra aktörer, som till exempel
närliggande kommuner och Regionen.
- att förvaltningen återrapporterar uppdraget till nämnden den 29/9.

Ärendet

Ordförande lägger ett ordförandeförslag om ensamhet bland äldre under corona, se Bilaga 6.

Yrkande

Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Tony Nicander (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Roland Junerud (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag om ensamhet bland äldre under corona

Skickas till

Akten
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 6
1(1)
Datum

Diarienummer

2020-09-01
Upprättad av

Antonella Pirrone, Kommunalråd

Version
xxx

Ordförandeförslag
Bakgrund
I mitten av augusti beslutade regeringen, med all rätt, att ytterligare förlänga det
nationella besöksförbudet med en månad för att få tid att se över besöksstoppets
utformning.
Redan långt före pandemin utgjorde den ofrivilliga ensamheten en påtaglig
hälsorisk för seniorer. Jag har själv hört historier om anhöriga som i somras
tackade nej till en äldreboendeplats när de insåg att isoleringen hade blivit värre på
grund av karantän och besöksförbud. Å andra sidan kan vi inte utsätta våra äldre
för fara på grund av att vi vill förskona dem från eventuellt lidande som den
ofrivilliga ensamheten medför.
Problematiken kring besöksförbudet är större än själva förbudet, eftersom alla
dagliga sociala aktiviteter i princip har ställts in. Videosamtal och coronasäkrade
mötesplatser utomhus med plexiglasskärmar har varit den enda möjligheten till
kontakt under sommaren, men de är inte hållbara lösningar under hösten.
Med hänsyn till ovan är min förhoppning att nämnden kan komma överens om att
ge förvaltningen i uppdrag att hitta en ”höstcoronastrategi” som skyddar de äldre
samtidigt som den bidrar till att isoleringen minskar.
Därför föreslår jag Socialnämnden besluta:
-

-

Att ge förvaltningen i uppdrag att hitta några enkla men säkra lösningar för att
motverka ofrivillig isolering som kan uppstå hos de äldre som bor på kommunens
Vård- och omsorgsboenden. Detta kan gärna ske i samråd med andra aktörer,
som till exempel närliggande kommuner och Regionen.
Att förvaltningen återrapporterar uppdraget till nämnden den 29/9.

Med vänliga hälsningar
Antonella Pirrone, Socialnämndens ordförande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01
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106/20 Övriga informationsärenden
Annette Ritari, avdelningschef, informerar om statistik gällande våld i nära relation från
Socialförvaltningen och Kvinno- och tjejjouren Pax. Annette Ritari ger även information om att ett
avtal med Manscentrum kommer att tas upp på nämnden 29 september.
Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/jurist, informerar om problem i emeeting som leverantören
försöker lösa.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-01
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107/20 Övriga frågor
Roland Junerud (S) anmäler en övrig från om Mika-mottagningen och Kast-mottagningen. Frågorna
redovisas i Bilaga 7. Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att processen med ta reda på
vad som skett med registrering inte är klarlagd men att förvaltning jobbar på det. Marlen Terrell,
förvaltningschef, berättar om hon såg beslutet som ren verkställighet och därför togs inget beslut i
nämnden. Marlen Terrell, förvaltningschef, lyfter att förvaltningen och nämnden behöver prata om
vad som är verkställighetsfrågor och vad som ska upp till nämnden. Enligt Socialnämndens begäran
läggs förvaltningens svar till Stockholms stad till protokollet som Bilaga 8.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om arbetsmarknadsfrågor. Roland Junerud (S) lyfter
frågan om ökad arbetslöshet i kommunen och vilken plan som finns för att möta arbetslösheten.
Annette Ritari, avdelningschef, berättar att kommunen ligger under rikssnittet men det har ökat från
motsvarande period förra året. Förvaltningen ska under nästa vecka börja med att titta på en
kommunövergripande strategi. Näringslivschef, campus Nynäshamn och kommundirektör har varit
involverade i diskussionen. Socialnämnden önskar en rapport till nästa nämnd om hur arbetet har
fortskridit.
Tony Nicander (V) anmäler en övrig fråga om protokoll från extra F-samverkan 24 augusti. Tony
Nicander (V) noterar att protokollet inte har skickats ut till nämnden. Förvaltningen informerar om
att protokollet inte är justerat än och att ärendet om hemtjänsten som samverkats under detta möte
kommer att beslutas om på Socialnämnden 29 september. Tony Nicander (V) vill att protokollet ska
skickas ut till nämnden så fort protokollet är justerat.
Noomi Hertzberg Öberg (KD) anmäler en övrig fråga om att framföra ett tack.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga 7

Socialnämnden
Fråga
Datum: 2020-08-31

Angående: Erbjudande till kommunerna i Stockholms län att ta
del av tjänster från MIKA mottagningen och KAST mottagningen
Inledning
Samtliga kommuner i Stockholms län har fått ett erbjudande från Stockholms stad att
ta del av verksamheten i två kunskapscenter kring prostitution och människohandel.
Dessutom vara med och finansiera regionkoordinatorerna i samma fråga.
Enligt samlad erfarenhet från både länsstyrelsen och regionpolisen så sker en stor del
av prostitutionen idag ifrån lägenheter i kringkommunerna runt Stockholms stad. Den
största ökningen av prostitutionen idag sker inom området ”sugardejting” ett flertal av
länets kommuner kan konstateras finnas representerade på sidor ”av
sugardejtingkarakträr” (källa länsstyrelsen). Undertecknad har inte information kring
just Nynäshamns kommun.
Enligt länsstyrelsen Stockholm har Nynäshamns kommun tackat nej till att delta i
uppbyggnaden av ett regionalt center mot prostitution och människohandel.
Undertecknad har genom registrator försökt få fram skrivningen till avslaget där det
borde finnas någon motivation skriven men inte lyckats.
Kunskaps och behandlingscenter inom regionen är av strategisk art och borde väl tas
av nämnd? Andra kommuner som svarat på samma fråga har enligt uppgift behandlat
frågan i adekvat nämnd. Till vilken nivå detta beslut är delegerat i Nynäshamns
kommun är oklart då jag inte lyckats få skriftlig återkoppling.
Nynäshamn har dessutom på förfrågan från Storstockholm uttryckt sig ha behov av
mer kunskap kring dessa frågor utifrån att vara en hamnstad.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
Ska inte frågor av strategisk karaktär för regionen tas av nämnd?
Varför finns inte ärendet registrerat då det är ett formellt svar från Nynäshamns
kommun.
Vad är det som gör att Nynäshamns kommun tackar nej till att ta del av regional
kunskap och tjänster i denna fråga?
Är det möjligt att få ta del av det inskickade svaret till Stockholms stad?
Ledamotens namnteckning
___________________________
Namnförtydligande/

/

Socialförvaltningen
Socialtjänstavdelningen

Erbjudande
Sida 1 (6)
2020-04-29

Erbjudande till kommunerna i Stockholms län
Stockholms stad bedriver verksamheter som vänder sig till personer
som är utsatta för prostitution, människohandel eller sexuellt våld.
Socialförvaltningen erbjuder nu samtliga kommuner i Stockholms
län att, via avtal, kunna erbjuda sina kommuninnevånare de
insatser som verksamheterna Mikamottagningen, KAST (köpare av
sexuella tjänster) och regionkoordinatorn tillhandahåller. Detta på
samma sätt som att länets kommuner är anslutna till Origos
resurscentrum.
Länsstyrelsen i Stockholm har, tillsammans med Kriminalvården,
Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm, tagit
fram en gemensam strategi för länet för att förebygga och bekämpa
våld (Länsstyrelsens rapport 2019:23). Strategin omfattar områden
som; våld i nära relation, sexuellt våld oberoende relation, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt hedersrelaterat våld
och förtryck. Länets kommuner har ett ansvar för och en central roll i
att uppnå strategins åtta målsättningar. Till exempel att våldsutsatta
vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov. Ett annat
exempel är våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande
insatser.
Mot bakgrund av ovanstående samt efter uppdrag i budget 2020 har
socialförvaltningen i Stockholm fått ansvar för att sondera intresset
hos kommunerna i länet om det finns ett behov av ett
länsövergripande centrum för personer utsatta för prostitution,
människohandel eller sexuellt våld. Via avtal med Stockholms stad,
ges länets kommuner möjlighet att ta del av de insatser som Mikamottagningen, KAST och regionkoordinatorerna tillhandahåller.
Detta erbjudande kan vara ett alternativ för de kommuner som
kanske inte har möjlighet att erbjuda specialiserade insatser inom
området och därmed kunna uppfylla sin del i den gemensamma
strategin för länet. Ingående kommuner kommer att erbjudas
representationsskap i en styrgrupp.
Socialförvaltningen
Socialtjänstavdelningen
Box 44
123 21 Farsta
Växel 08-50825000
start.stockholm

Mikamottagningen och KAST
Stockholms stad har sedan 1970-talet bedrivit uppsökande arbete
riktat mot prostitution. Verksamheterna Mikamottagningen och
KAST (köpare av sexuella tjänster) har alltså en lång och gedigen

Erbjudande
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erfarenhet kring att arbeta med målgrupperna. Mikamottagningen är
idag ett kunskapscentrum (utbildning och konsultation) för
yrkesverksamma i frågor som rör prostitution och människohandel
för sexuella ändamål. KAST erbjuder föreläsningar och utbildningar
till yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.
KAST har också medverkat när andra kommuner har startat upp
liknande verksamhet. Sammantaget omfattar Mikamottagningen
och KAST totalt 6,5 anställningar exkl. enhetschef. Se bilaga 1 för
en närmare beskrivning av verksamheterna.
Regionskoordinatorn
Regionkoordinatorn i Stockholm arbetar i hela Stockholms län samt
Gotland, utifrån polisens regionindelning, och är en del i den
nationella samordningen mot prostitution och människohandel.
Regionkoordinatorn har som uppdrag att följa en individ genom ett
ärende och i kontakten med relevanta myndigheter och civila
aktörer. Regionkoordinatorn är fördelad på två anställningar där en
är inriktad mot prostitution och människohandel av vuxna och en är
inriktad på människohandel av barn/unga. Se bilaga 1 för en
närmare beskrivning av verksamheten.
Ekonomisk beräkning
Utgångspunkten för ett avtal är att kostnaden på 4,0 mnkr för totalt
fem anställningar (Mikamottagningen 2, KAST 1, Regionkoordinatorerna 2) fördelas utifrån kommunernas befolkningsmängd. Se
bilaga 2 för kostnadsfördelning per kommun (inklusive Stockholm).
Intresseanmälan
Intresseanmälan skickas senast 20 augusti 2020 till
Inger Åsebo, bitr. avdelningschef
inger.aasebo@stockholm.se
Frågor
Vid frågor och för mer information om erbjudandet kontakta
Jenny Swärd, avdelningschef socialtjänstavdelningen
tfn 08-508 25 350, jenny.sward@stockholm.se

Erbjudande till kommunerna i Stockholms län

Vid frågor kring verksamheternas innehåll och insatser kontakta
respektive bitr. enhetschef.
• Mikamottagningen och KAST
Pia Ringkrans, enhetschef, tfn 08-508 257 17
pia.ringkrans@stockholm.se
• Regionkoordinatorn
Lena Svärd, enhetschef, tfn 08-508 33 262
lena.k.svard@stockholm.se
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Bilaga 1

Verksamhetsbeskrivningar

Mikamottagningen
Mikamottagningen arbetar för att vuxna personer (från 18 år) som
har erfarenhet av sex mot ersättning och/eller skadar sig med sex,
eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål får det stöd
de behöver och därmed kommer ut ur prostitution. Kontakten är
kostnadsfri och anonym. Stödet omfattar samtal av rådgivande
karaktär och praktiskt stöd. Bland klienterna är 20-30 % (av 95
klienter per år, i genomsnitt de senaste tre åren) anonyma men det
antas att dessa är hemmahörande i annan kommun än Stockholm.
I de årliga brukarenkäterna visar kommentarerna att brukarna är
mycket nöjda med verksamheten och det bemötande de fått.
•

År 2018 arbetade Mikamottagningen med 106 klienter och
på brukarenkätens fråga "samtalen har haft en positiv
inverkan på min livssituation" svarade 87 % stämmer
mycket bra och 12,5 % stämmer bra.

•

År 2019 arbetade Mikamottagningen med 71 klienter och på
samma fråga som ovan, svarade 76,7 % stämmer mycket bra
och 23,2 % stämmer bra.

Verksamheten samarbetar med regionen, för länkning av personer i
behov av trauma- eller annan behandling, liksom till psykiatri,
sjukvård och stadsdelsförvaltningar. Mikamottagningen är
samlokaliserade med Mika Hälsa som är en sex- och
samlevnadsmottagning som drivs av Region Stockholm.
Mikamottagningen arbetar även uppsökande i gatumiljö och på
internet samt förebyggande genom konsultation och kunskapsspridning. Konsultationer till andra yrkesverksamma har under de
tre senaste åren (2017-2019) uppgått till totalt 114 stycken varav 40
stycken har varit till yrkesverksamma i kranskommuner. Hittills
under år 2020 har 12 konsultationer berört kranskommuner.

Erbjudande till kommunerna i Stockholms län

KAST - Köpare Av Sexuella Tjänster
KAST vänder sig till personer över 18 år som köper sexuella
tjänster eller upplever att de har de förlorat kontrollen över sitt
"porrsurfande" och/eller sexmissbruk. Vid KAST får personerna
råd, stöd och/eller motiverande samtal. Kontakten, som är
kostnadsfri, kan ske individuellt, tillsammans som par eller för
anhöriga. Samtal sker via bokade besök, telefon eller e-post.
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I genomförda uppföljningar återfinns följande resultat.
År 2018 arbetade KAST med 153 klienter (och 13 anhöriga).
− 94 % svarade att de slutat köpa sex
År 2019 arbetade KAST med 121 klienter (och 14 anhöriga).
− 70 % svarade att de slutat med porrsurf/annat
− 82 % svarade att de slutat köpa sex
KAST bedriver uppsökande arbete på nätet och i gatumiljö och där
påträffas köpare från hela Stockholmsregionen. Det är av flera skäl
svårt att hänvisa köpare till hemkommunen. Köparna vill inte
kontakta socialtjänsten i sin hemkommun och det finns inte heller
alltid någon tydlig liknande verksamhet att vända sig till samt att de
oftast vill vara anonyma. De personer som vill vara helt anonyma
får oftast samtalsstöd per telefon.
KAST samarbetar med polisen som arbetar mot prostitution och
människohandel i region Stockholm och Gotland. När polisen gör
sina tillslag, så får de män som påträffas och lagförs, alltid
information om KAST. Männen kommer från ”hela världen” men
cirka 20-25 % är hemmahörande i kranskommunerna. KAST kan
alltså inte, utifrån nuvarande uppdrag, erbjuda stöd till dessa
personer. Inom ramen för detta samarbete har KAST hittills under
2020 nått 50 köpare (inklusive Göteborg) och 36 av dessa greps i
Stockholm. Av dessa 36 personer kom 8 personer från Stockholms
kommun och resterande 28 personer var hemmahörande i
kranskommunerna eller andra städer. Samarbetet med polisen
renderade under år 2019 att KAST fick kontakt med 20 köpare. Av
dessa kom 4 personer från Stockholms kommun, 4 personer från
kranskommunerna samt 12 personer från andra städer (men greps i
Stockholm).
Regionkoordinatorn
Jämställdhetsmyndigheten har ansvar för den nationella
samordningen mot prostitution och människohandel och för en
formaliserad stödprocess till utsatta personer. I denna stödprocess är
regionkoordinatorerna ett viktigt led. Dessa finns i de sju regionerna
Bergslagen, Stockholm, Mitt, Nord, Syd, Väst och Öst.
Regionkoordinatorerna ska bistå myndigheter med stöd vid
människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med
spetskompetens gällande människohandel.

Erbjudande till kommunerna i Stockholms län

Regionkoordinatorn i Stockholm arbetar i hela Stockholms län samt
Gotland, utifrån polisens regionindelning, och är en del i den
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nationella samordningen mot prostitution och människohandel.
Regionkoordinatorn har som uppdrag att följa en individ genom ett
ärende och i kontakten med relevanta myndigheter och civila
aktörer. Detta för att säkerställa att en person som utsatts för
människohandel får sina behov av skydd och stöd tillgodosedda på
ett rättssäkert sätt genom hela ärendehanteringen. Uppdraget
innefattar att upprätthålla en effektiv och nära samverkan mellan
socialtjänst och polis samt övriga relevanta aktörer så som till
exempel Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och civila aktörer,
samt att bistå regionala myndigheter med metodstöd vid
människohandelsärenden. Regionkoordinatorns uppdrag innefattar
även att initiera utbildningstillfällen i regionen och fungera som en
regional aktör med spetskompetens gällande människohandel.
Regionkoordinatorn ingår i det myndighetsgemensamma
(Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten,
Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket,
Polismyndigheten och Skatteverket) regeringsuppdraget i syfte
utveckla och ta fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka
fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.
Regionkoordinatorn har en viktig roll i att koordinera myndighetsinsatser utifrån ett brottsofferperspektiv samt att utveckla och stärka
samverkan kring människohandel och människoexploatering. Efter
år 2020 ska metoderna vara väl integrerade i myndigheternas
verksamhet.
Regionkoordinatorn är fördelad på två anställningar där en är
inriktad mot prostitution och människohandel av vuxna och en är
inriktad på människohandel av barn/unga.
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Bilaga 2

Erbjudande till kommunerna i Stockholms län

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Socialnamnden
Annette Ritari
SV: Erbjudande
den 17 augusti 2020 10:58:00
image003.png

Hej Annette!
OK tack för info.
Med vänliga hälsningar,
Veronica Akraka
administratör
Centrala administrationen
Socialförvaltningen
08-520 682 19
veronica.akraka@nynashamn.se

http://www.nynashamn.se/
http://www.visitnynashamn.se/

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun blir
allmän handling och personuppgifter kommer att behandlas.
Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter här:
https://www.nynashamn.se/GDPR

Från: Annette Ritari <annette.ritari@nynashamn.se>
Skickat: den 17 augusti 2020 10:54
Till: Lena Svärd <lena.k.svard@stockholm.se>
Kopia: Socialnamnden <socialnamnden@nynashamn.se>
Ämne: SV: Erbjudande
Hej,
Nynäshamns kommun är inte intresserad av att ingå avtal kring detta.
Med vänlig hälsning
Annette Ritari
Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
Socialförvaltningen
Nynäshamns kommun
08-52068166
annette.ritari@nynashamn.se

http://www.nynashamn.se/
All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun blir
allmän handling och personuppgifter kommer att behandlas.
Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter här:
https://www.nynashamn.se/GDPR

Från: Lena Svärd <lena.k.svard@stockholm.se>
Skickat: den 13 augusti 2020 11:43
Till: Huvudregistrator Botkyrka <Medborgarcenter@botkyrka.se>; Huvudregistrator Danderyd Danderyds kommun <kommunstyrelsen@danderyd.se>; Huvudregistrator Ekerö
<kommunstyrelsen@ekero.se>; Huvudregistrator Haninge <haningekommun@haninge.se>;
ksf.registrator@huddinge.se; Huvudregistrator Järfälla <kommunstyrelsen@jarfalla.se>;
Huvudregistrator Lidingö <registrator@lidingo.se>; Huvudregistrator Nacka
<registrator@nacka.se>; Huvudregistrator Norrtälje <kommunstyrelsen@norrtalje.se>;
Huvudregistrator Nykvarn <kommun@nykvarn.se>; Kommunstyrelsen
<kommunstyrelsen@nynashamn.se>; Huvudregistrator Salem - Salem <ksf@salem.se>;
Kontaktcenter <kontaktcenter@sigtuna.se>; Huvudregistrator Sollentuna
<kommunstyrelsen@sollentuna.se>; Huvudregistrator Solna <kommunstyrelsen@solna.se>;
Huvudregistrator Sundbyberg <kommunstyrelsen@sundbyberg.se>; Huvudregistrator Södertälje
<sodertalje.kommun@sodertalje.se>; Huvudregistrator Tyresö <kommun@tyreso.se>;
Huvudregistrator Täby <tabykommun@taby.se>; Huvudregistrator Upplands Väsby
<dc.ks@upplandsvasby.se>; Huvudregistrator Upplands-Bro <kommunstyrelsen@upplandsbro.se>; Huvudregistrator Vallentuna <registrator.klk@vallentuna.se>; Huvudregistrator
Vaxholm <kansliet@vaxholm.se>; Huvudregistrator Värmdö <varmdo.kommun@varmdo.se>;
Huvudregistrator Österåker <kommun@osteraker.se>
Ämne: Erbjudande
Hej
Före sommaren fick ni information om möjligheten att, via avtal med Stockholms stad,
kunna erbjuda era kommuninnevånare de insatser som verksamheterna
Mikamottagningen, KAST (köpare av sexuella tjänster) och regionkoordinatorn
tillhandahåller.
Med detta mejl vill jag gärna påminna om denna möjlighet, se bilaga för mer information
om erbjudandet.
Om ni har frågor kring verksamheternas innehåll och insatser får ni gärna kontakta
respektive bitr. enhetschef.

·
·

Mikamottagningen och KAST

Pia Ringkrans, enhetschef, tfn 08-508 257 17
pia.ringkrans@stockholm.se

Regionkoordinatorn

Lena Svärd, enhetschef, tfn 08-508 33 262
lena.k.svard@stockholm.se

Om ni är intresserade så är jag tacksam om ni skickar in en intresseanmälan till mig,
senast 20 augusti.
Med vänlig hälsning
Inger Åsebo, biträdande avdelningschef

Socialförvaltningen
Socialtjänstavdelningen
Storforsplan 44, 9 tr. (besöksadress)
Box 44, 123 21 Farsta
Telefon: 08-508 25 626
Mobil: 076-12 25 626
E-post: inger.aasebo@stockholm.se
stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,
som är
personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

