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§ 162 Val av justerare
Socialnämndens beslut

1. Alexandra Anstrell (M) utses att justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 163 Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut

1. Föreliggande dagordning godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

8 (29)

Sammanträdesdatum

2015-11-24

§ 164 Information från samordningsförbundet
Sammanfattning

Ritva Widgren är inbjuden till socialnämnden för att
informera samordningsförbundets verksamhet.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar emot informationen och lägger den till
handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

9 (29)

Sammanträdesdatum

2015-11-24

Dnr SN 2015/110

§ 165 Lokal överenskommelse för minskad
arbetslöshet bland unga
Sammanfattning

Delegationen för unga till arbete (DUA) tillsattes av regeringen i
december 2014 för att minska arbetslösheten bland unga.
Kommunen har tagit fram en överenskommelse i samverkan med
Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Syftet är att skapa effektiva och hållbara vägar till arbete för unga i
åldern 16 till 24 år.
Överenskommelsen gäller fram till 2020, följs upp och revideras
årligen. För första året prioriterats sex samverkansområden och två
befintliga insatser vidareutvecklas.
DUA utlyser även medel för att utveckla samverkan. Haninge
kommun avser att till DUA lämna in en ansökan om medel för
samverkansinsatser, motsvarande två tjänster.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Lokal överenskommelse för minskad arbetslöshet
bland unga.
- Överenskommelsen om samverkan för unga till arbete.
- Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp.
- Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet.
- Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner den lokala överenskommelsen för
minskad arbetslöshet bland unga.
2. Förvaltningschef ges i uppdrag att underteckna överenskommelsen.
3. Socialförvaltningen ges i uppdrag att ansöka medel motsvarande
två tjänster från Delegationen för unga till arbete.
4. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Överläggningar i arbetsutskottet

Alexandra Anstrell (M) delar inte i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Överläggningar i socialnämnden

Alexandra Anstrell (M) och Kristina Hallberg (L) begär om att lämna
ett särskilt yttrande. Bilaga
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner den lokala överenskommelsen för
minskad arbetslöshet bland unga.
2. Förvaltningschef ges i uppdrag att underteckna överenskommelsen.
3. Socialförvaltningen ges i uppdrag att ansöka medel motsvarande
två tjänster från Delegationen för unga till arbete.
4. Alexandra Anstrells (M) och Kristina Hallbergs (L) begäran om att
lämna ett särskilt yttrande godkänns.
5. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Anette Berggren
För kännedom: Utbildningsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

11 (29)

Sammanträdesdatum

2015-11-24

Dnr SN 2015/281

§ 166 Sommarjobb för ungdomar - Rapport 2015
Sammanfattning

Haninge kommun erbjuder varje år sommarjobb till ungdomar. Syftet
med sommarjobben är att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning
under en del av sommaren samt att ge dem en möjlighet att tidigt få
erfarenhet av yrkeslivet.
Nämnden utökade budgeten 2015 med 1,8 mkr för att kunna erbjuda
fler sommarjobb än 2014. I år ansökte 592 ungdomar sommarjobb.
Kommunen matchade och lottade ut 450 jobb, varav 51 tackade nej.
Totalt erbjöds 521 ungdomar sommarjobb inklusive 71 tillfrågade
reserver. Av de 450 platserna fullföljde 446 ungdomar sitt arbete
Underlag för beslut

- Sommarjobb för ungdomar - Rapport 2015
- Tjänsteskrivelse – Rapport Sommarjobb 2015
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
__________
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/291

§ 167 Ansvar för handläggning av färdtjänst och
riksfärdtjänst - ändring av socialnämndens
reglemente
Sammanfattning

Äldreförvaltningen samt socialförvaltningen har utrett konsekvens
och bakgrund av den förändring som genomfördes 2013 (dnr SN
9/2011; AN 54/2011; KS 65/2013) då vissa insatser enligt
socialtjänstlagen (SoL) övertogs av äldrenämnden från
socialnämnden.
Utredningen ” Gemensam utredning kring övertagandet av hemtjänst
SoL för personer under 65 år” dnr AN 165/2015 och dnr SN 2015/6
lämnade ett antal förslag till åtgärder. Ett av förslagen omfattade
handläggning enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänstatt äldrenämnden ges ansvar för handläggning enligt lagen om
färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst för samtliga kommuninvånare
från 2016-01-01.
Syftet med förändringen är att processen för riks- och färdtjänst blir
tydlig, enkel och rättsäker för kommuninvånare i Haninge kommun.
Inför föreslagen förändring behöver reglementen revideras för
socialnämnd och äldrenämnd. Förändring av socialnämndens
reglemente gäller § 1 första stycket.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Ansvar för handläggning av färdtjänst och
riksfärdtjänst SN dnr 2015/6
- Gemensam utredning kring övertagandet av hemtjänst SoL för
personer under 65 år– Dnr AN 165/2015 och dnr SN 2015/6

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-24

Förslag till beslut

1. Socialnämndens föreslår kommunfullmäktige att
verksamhetsområde inom riks- och färdtjänst överlåts till
äldrenämndens ansvarsområde fr o m 1 jan 2016.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens
reglemente med förslagna revideringar fastställs och börjar gälla fr
o m 1 jan 2016.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämndens föreslår kommunfullmäktige att
verksamhetsområde inom riks- och färdtjänst överlåts till
äldrenämndens ansvarsområde fr o m 1 jan 2016.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens
reglemente med förslagna revideringar fastställs och börjar gälla fr
o m 1 jan 2016.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-24

Dnr SN 2015/39

§ 168 Budget utfallsprognos per siste oktober
Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden januari–oktober är 653,0 mnkr mot
periodens budget på 642,1 mnkr, dvs. ett underskott på 10,9 mnkr
jämfört med periodiserad budget, vilket är en försämring med 2,8
mnkr jämfört med föregående månad. Underskottet finns
huvudsakligen inom den sociala barnavården där det är svårt att hitta
placeringar för barn och unga, hög personalomsättning sedan våren
och högt antal inkomna ärenden. Periodens underskott beror också
på omstruktureringskostnader för egen regiverksamhet för LSSboenden samt lägre intäkter inom personlig assistans. Kostnader som
avser ensamkommande flyktingbarn täcks till fullo av statsbidrag.
Förvaltningens prognos är en budget i balans.
Underlag för beslut

- Ekonomiskt utfall per 31 oktober 2015.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet behandlas på socialnämnden.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
__________
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/290

§ 169 Förändringsarbete daglig verksamhet
Sammanfattning

Insatsen daglig verksamhet vänder sig till personer som tillhör LSSpersonkrets (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Syftet med insatsen är att bidra till personlig utveckling och främja
den enskildes delaktighet i samhället. Utförarens mål ska vara att bidra
till brukarens personliga utveckling och främja deltagandet i samhället
och ska i så stor utsträckning som möjligt efterlikna och eftersträva ett
arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Under 2014 nådde inte verksamheten det uppsatta ekonomiska målet,
året slutade med 4,5 miljoner i underskott. För att möta de
ekonomiska förutsättningarna påbörjades arbetet med att se över
utbudet av- och innehållet i verksamheten. Parallellt med
förändringsarbetet infördes LOV, (lagen om valfrihet), gällande daglig
verksamhet.
Under våren 2015 startade omstruktureringen utifrån vad som
framkommit vid intervjuer, workshops och delaktighetsslingor. Fyra
nya verksamheter har startats, två verksamheter har omstrukturerats
och en har avvecklats.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Förändringsarbete daglig verksamhet
Förslag till beslut

1.

Socialnämnden tar del av informationen.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden tar del av informationen.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Avdelningschef daglig verksamhet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-24

Dnr SN 2015/50

§ 170 Yttrande över motion – Motion om arbete
med våld i nära relationer
Sammanfattning

Moderaterna har inkommit med motionen ”Motion om arbete med
våld i nära relationer”. Motionären menar att verksamheter som
arbetar mot våld i nära relationer bör ges goda förutsättningar att
verka genom att kommunen säkrar långsiktiga avtal med
Kvinnojouren, Brottsofferjouren och Manscentrum, samt att
kommunstyrelsen ska verka för en permanentning av projektet Origo.
Socialnämnden beslutade i maj 2015 om att teckna långsiktiga avtal
med dessa organisationer för ytterligare en mandatperiod. Ett arbete
för permanentning av projektet Origo har också påbörjats. Vidare
föreslår motionären att socialnämnden ska arbeta fram ett arbetssätt
för att kunna flytta på en våldsutövare under utredningstiden, istället
för att den som är utsatt ska behöva fly. Det finns fördelar med att i
större utsträckning kunna undvika att våldsutsatta tvingas lämna sitt
hem, men samtidigt finns det flera frågor att ta ställning till innan det
är möjligt att börja arbeta enligt denna metod. Förvaltningen ställer
sig dock positiv till att vidare utreda förutsättningarna för att kunna ta
fram ett arbetssätt där det är möjligt att flytta på våldsutövaren under
utredningstiden.
Underlag för beslut

- Motion från Moderaterna
-Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

1. Socialnämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunfullmäktige som sitt yttrande över motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-24

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunfullmäktige som sitt yttrande över motionen.
__________
Expediera:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

18 (29)

Sammanträdesdatum

2015-11-24

Dnr SN 2015/179

§ 171 Erbjudande om fortsatt användning och
utveckling av nationell digital tjänst för
ekonomiskt bistånd - SSBTEK
Sammanfattning

SSBTEK (Sammansatt Bastjänst för Ekonomiskt Bistånd) är en tjänst
som ger ett effektivare informationsutbyte mellan handläggare av
ekonomiskt bistånd och de statliga myndigheter som lämnar
information. Haninge kommun har varit anslutna till tjänsten sedan
hösten 2014. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har åtagit sig
fortsatt utveckling av tjänsten och sammanhållning av förvaltning och
finansiering. För att kunna utföra uppdraget behöver SKL en
bekräftelse från respektive ansluten kommun kring uppdrag och
finansiering.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Erbjudande om fortsatt användning och
utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd.
Förslag till beslut

1.

Socialnämnden ger SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och
förvalta den nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd.

2.

Socialnämnden antar erbjudandet om fortsatt användning av
tjänsten SSBTEK enligt den invånarbaserade
finansieringsmodellen.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-24

Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden ger SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och
förvalta den nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd.

2.

Socialnämnden antar erbjudandet om fortsatt användning av
tjänsten SSBTEK enligt den invånarbaserade
finansieringsmodellen.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Systemförvaltare
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-24

Dnr SN 2015/254

§ 172 Rapportering av södertörnsnycklarna 2015
Sammanfattning

Kommunerna på Södertörn har under ett stort antal år tagit fram
jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Dessa
presenteras i skriftliga rapporter. Inom det sociala området ingår
nyckeltal från individ- och familjeomsorgen, socialpsykiatrin samt
funktionshinderområdet. Årets rapporter redovisar på situationen
2014 och tidigare. Vad som undersökts är bland annat aktualiseringar
och utredningar inom barn och ungdom, mottagare av och kostnader
för ekonomiskt bistånd, samordning mellan socialtjänstens enhet barn
och ungdom samt missbruk i familjer med missbruksproblematik,
sysselsättning för personer med psykiskt funktionsnedsättning, samt
boendestöd för funktionshindrade.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Rapportering av södertörnsnycklarna 2015
- Rapport – Södertörnsnycklarna 2015, Individ- och familjeomsorgen
- Rapport – Nyckeltal Socialpsykiatri 2014
- Rapport – Funktionshinderområdet. Rätt stöd i boendet till rätt
kostnad för personer som omfattas av LSS
Förslag till beslut

1.

Socialnämnden tar del av informationen och lägger ärendet till
handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden tar del av informationen och lägger ärendet till
handlingarna.

__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/125

§ 173 Korttidstillsyn för skolungdom med särskilda
behov över 12 år enligt LSS – Ändring av
utförare
Sammanfattning

Korttidstillsyn av skolungdomar med särskilda behov utförs av kulturoch fritidsförvaltningen på uppdrag av socialförvaltningen.
Socialförvaltningen har på förekommen anledning gjort en
uppföljning av verksamheten och har funnit vissa kvalitetsbrister. För
att säkerställa rättsäkerhet och kvalitet i verksamheten har
socialförvaltningen tagit fram ett avtalsförslag. Förslaget har skickats
till kultur- och fritids-, utbildnings- och socialförvaltningen (egen regi)
med frågan om de vill åta ansvaret sig att vara utförare av insatsen.
Såväl kultur- och fritids-, utbildnings- och socialförvaltningen (egen
regi) har visat intresse driva verksamheten. Socialförvaltningen anser
att utbildningsförvaltningen är mest lämpad att driva verksamheten.
Socialnämnden föreslås anta utbildningsförvaltningen som utförare av
verksamheten.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt
LSS- Ändring av verksamhet
- Tillägg i tjänsteskrivelsen.
- Avtalsförslag, Mätinstrument
Förslag till beslut

1. Socialnämnden väljer utbildningsförvaltningen i som utförare av
korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS.
2. Socialnämnden ger avdelningschefen för LSS i uppdrag att besluta
från vilket datum utbildningsförvaltningen ska påbörja utföra
insatsen.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Ärendet lämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-24

Överläggningar i socialnämnden

Petri Salonen (C), Ann-Christine Erlandsson (S) och Sahir Drammeh
(MP) lämnar egna förslag och yrkar bifall till det. Bilaga
1. Socialnämnden återremitterar ärendet till socialnämnden.
2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med begärd
komplettering till socialnämndens sammanträde i februari 2016.
3. Socialförvaltningen ges i uppdrag att teckna ett tillfälligt avtal med
kultur och fritidsförvaltningen till och med 2016-08-14.
________________
Alexandra Anstrell (M) och Kristina Hallberg (L) lämnar eget förslag
och yrkar bifall till det. Bilaga
Att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att i bred
dialog arbeta fram ett förslag för hur Korttidstillsyn för skolungdom
med särskilda behov över 12 år enligt LSS kan bedrivas med ökad
valfrihet, större inflytande och som uppfyller Socialtjänstlagen och
uppsatta kvalitétskrav.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
-

Förslag från förvaltningen

-

Förslag från Petri Salonen (C), Ann-Christine Erlandsson (S)
och Sahir Drammeh (MP)

-

Förslag från Alexandra Anstrell (M) och Kristina Hallberg (L)

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Ordföranden finner att majoriteten vill återremittera
ärendet.
Ordföranden ställer förslagen från Petri Salonen (C), Ann-Christine
Erlandsson (S) och Sahir Drammeh (MP) mot förslag från Alexandra
Anstrell (M) och Kristina Hallberg (L).
Ordföranden finner att majoriteten stödjer förslagen från Petri
Salonen (C), Ann-Christine Erlandsson (S) och Sahir Drammeh (MP).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-24

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden återremitterar ärendet till socialnämnden.
2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med begärd
komplettering till socialnämndens sammanträde i februari 2016.
3. Socialförvaltningen ges i uppdrag att teckna ett tillfälligt avtal med
kultur och fritidsförvaltningen till och med 2016-08-14.
Reservationer

Alexandra Anstrell (M), Kristina Hallberg (L), Lars Lindholm (M)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Avdelningschef LSS
För kännedom: Avdelningschef LSS kommunicerar ut till berörda
intressenter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/21

§ 174 Rapportering av ej verkställda beslut kvartalsrapporter till Inspektionen för vård och
omsorg 2015
Sammanfattning

Ärendet gäller socialnämndens rapport till IVO (Inspektionen för
vård och omsorg) för tredje kvartalet 2015 om ej verkställda beslut
och avbrott i verkställighet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Underlag för beslut

- Förvaltningens skrivelse 12 oktober 2015
- Sammanfattning av besluten i bilaga 1
Förslag till beslut

1.

Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.

2.

Socialnämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer och
lämnar en statistikrapport till kommunfullmäktige.

Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.

2.

Socialnämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer och
lämnar en statistikrapport till kommunfullmäktige.

__________
Expedieras: Akten
För verkställighet:
För kännedom: Kommunfullmäktige, kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/293

§ 175 Fastställande av arkivorganisation
Sammanfattning

Kommunfullmäktige reviderade 2014-09-08 (§ 138) kommunens
arkivreglemente, vilket utgår ifrån arkivlagen. Enligt arkivlagen svarar
varje myndighet för vården av sitt arkiv samt för övertagna arkiv från
tidigare organisationer. För att detta ska fungera i praktiken behövs en
tydlig ansvarsfördelning och en organisation som svarar för och
förvaltar arkivfrågorna. Socialförvaltningen föreslår att
förvaltningschefen får i uppdrag av socialnämnden att fastställa
arkivorganisation och ansvarsfördelning.
Underlag för beslut

- Arkivreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2014-09-08, §
138.
Förslag till beslut

1. Förvaltningschefen ges i uppdrag av socialnämnden att fastställa
arkivorganisation och ansvarsfördelning.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1. Förvaltningschefen ges i uppdrag av socialnämnden att fastställa
arkivorganisation och ansvarsfördelning.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Arkivansvarig

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/17

§ 176 Ändringar i socialnämndens
delegationsordning
Sammanfattning

Inom avdelningen Barn och Unga har en ny gruppledartjänst tillsatts.
Detta medför behov av vissa ändringar i delegationsordningen.
Förvaltningen föreslår därför ändringar i delegationsordningen under
ett antal punkter.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Ändringar i socialnämndens delegationsordning
Förslag till beslut

1.

Socialnämnden antar förvaltningens förslag på ändringar i
socialnämndens delegationsordning.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden antar förvaltningens förslag på ändringar i
socialnämndens delegationsordning.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Avdelningschef Barn och Unga
För kännedom: Socialförvaltningens förvaltningsledning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/36

§ 177 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning

Enigt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till
nämnden. Socialnämnden delges för kännedom följande ärenden:
Socialnämndens individutskott
Anmälan av delegationsbeslut fattade av individutskottet. Besluten
kan på enskild ledamots begäran tillhandahållas av
utskottssekreteraren.
Personalärenden
- Anmälan av lönebeslut inom socialnämndens verksamhetsområde.
Anmälan av beslut i enskilde angelägenhet inom socialnämndens
verksamhetsområde.
- Anmälan av anställningsbeslut inom socialnämndens
verksamhetsområde.
- Anmälan av beslut om uppsägning inom socialnämndens
verksamhetsområde.
Beslut finns tillgängliga hos assistenten på plan 2A i kommunhuset.
Avdelning LSS, Vuxen och Barn och Unga
Delegationsbeslut fattade med stöd av socialtjänstlagen, lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Besluten kan på enskild
ledamots begäran tillhandahållas av ansvarig avdelningschef.
Alkoholärende
Beslut finns tillgängliga på kommunens hemsida
http://prot.haninge.se:85/ och hos alkoholhandläggaren på plan 3A i
kommunhuset.
Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Socialnämndens beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/36

§ 178 Information
Sammanfattning

Förvaltningschef informerar på socialnämnden
Kontaktpolitiker
Socialnämndens beslut

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

