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§ 61

Val av justerare

Socialnämndens beslut

1. Alexandra Anstrell (M) utses att vara justerare.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

7 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

§ 62

Godkännande av dagordning

Socialnämndens beslut

1. Föreliggande dagordning godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

8 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2015/270

§ 63

Budgetuppföljning per 31 mars 2016

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden är 191,0 mnkr mot periodens budget
på 192,5 mnkr, dvs. ett överskott på 1,5 mnkr jämfört med budget.
Förvaltningens bedömning är att detta förklaras av tillfälliga
kostnadsminskningar. Prognosen för förvaltningen är därmed en
budget i balans.
Underlag för beslut

Ekonomiskt utfall till och med 31 mars 2016.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

9 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2016/8

§ 64

Kvalitetsberättelse 2015

Sammanfattning

Till stöd och vägledning för förvaltningens kvalitetsarbete finns
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd som tydligt beskriver hur
det systematiska kvalitetsarbetet på socialförvaltningen ska bedrivas.
Kvalitetsberättelsen omfattar de områden som styrs av
socialtjänstlagen och LSS, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Innehållet är en sammanfattning av det
kvalitetsarbete som skett på förvaltningen under det gångna året. I
ledningssystemet dokumenteras riskanalyser, egenkontroller och
förbättringsplaner. Förvaltningen rapporterar avvikelser systematiskt
så som klagomål, avvikelser rörande hälso- och sjukvård och
missförhållanden enligt Lex Sarah. För att fortlöpande följa upp
förvaltningens verksamheter genomförs uppföljningar och
brukarundersökningar. Samverkan både externt och internt inom
kommunen är en annan viktig del för att uppnå god kvalitét så även
medarbetarnas kompetens, bemötande och förhållhållningssätt
gentemot kommunens medborgare.
Bedömningen är att kvalitetsarbetet på socialförvaltningen under 2015
har bedrivits enligt lagar, föreskrifter, lokala policys och rutiner.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Kvalitetsberättelse 2015
- Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen 2015
Förslag till beslut

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

1. Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen och lägger den till
handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Socialnämnd
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Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen och lägger den till
handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

11 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2016/87

§ 65

Patientsäkerhetsberättelser 2015

Sammanfattning

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera sitt
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.
Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:
Vårdgivare får bättre kontroll över verksamhetens
patientsäkerhetsarbete.
Inspektionen för Vård- och Omsorg kan lättare utföra tillsyn av
verksamheten.
Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information,
exempelvis allmänheten, patienten, andra vårdgivare och
patientorganisationer.
Vårdgivaren är skyldig att inrätta ett kvalitetsledningssystem där
patientsäkerhetsberättelsen är en del av kvalitetsledningssystemet.
Under 2015 har arbetet med förvaltningens kvalitetsledningssystem
enligt SOSFS 2011:9 fortsatt.
Antalet avvikelser är få och ingen allvarligare avvikelse har inträffat
under året. Inga synpunkter eller klagomål har inkommit från
patienter och närstående.
Enligt bedömning från den medicinskt ansvariga sjuksköterskan
bedrivs en god hälso- och sjukvård i verksamheterna.
Underlag för beslut

- Patientsäkerhetsberättelse för ungdomsmottagningen 2015
- Patientsäkerhetsberättelse för daglig verksamhet och särskilt boende
2015

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-04-26

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten för ungdomsmottagning
2015.
2. Socialnämnden godkänner rapporten för daglig verksamhet och
särskilt boende 2015.
3. Rapporterna läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner rapporten för ungdomsmottagning
2015.
2. Socialnämnden godkänner rapporten för daglig verksamhet och
särskilt boende 2015.
3. Rapporterna läggs till handlingarna.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten för ungdomsmottagning
2015.
2. Socialnämnden godkänner rapporten för daglig verksamhet och
särskilt boende 2015.
3. Rapporterna läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: MAS

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

13 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2016/58

§ 66

Ansökan om statsbidrag inom den sociala
barn- och ungdomsvården

Sammanfattning

Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag under 2016 fördela 24
miljoner kronor i statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling
inom den sociala barn- och ungdomsvården. Statsbidraget gäller de
myndighetsutövande delarna och den primära målgruppen är
socialsekreterare som har sin huvudsakliga arbetsuppgift att utreda,
dokumentera och följa upp barnavårdsärenden samt deras chefer och
arbetsledare. Statsbidraget betalas ut efter rekvisition och fördelas
utifrån en särskild fördelningsram baserat på antal barn i utsatta
familjer 2010. Förvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker om
173 303 kronor i statsbidrag. Ansökan ska ha inkommit till
Socialstyrelsen senast den 1 juni 2016. Hur medlen använts kommer
att redovisas till Socialstyrelsen och till socialnämnden under 2017.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Ansökan om statsbidrag inom den sociala barnoch ungdomsvården
- Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2016
- Rekvisition av statsbidrag för 2016
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner ansökan för 2016 om statsbidrag på
173 303 kronor för kompetenssatsning inom den sociala barnoch ungdomsvården.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner ansökan för 2016 om statsbidrag på
173 303 kronor för kompetenssatsning inom den sociala barnoch ungdomsvården.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

14 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner ansökan för 2016 om statsbidrag på
173 303 kronor för kompetenssatsning inom den sociala barnoch ungdomsvården.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Socialstyrelsen
För kännedom: avdelningschef barn och unga, ansvarig handläggare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

15 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2015/341

§ 67

Svar på motion - Motion från Marie Litholm
(KD) om familjecentral i Vega

Sammanfattning

Socialnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på en motion
från Marie Litholm (KD) om att kommunfullmäktige bör ge
socialnämnden i uppdrag att utreda hur en familjecentral i Vega kan
införas. Socialförvaltningen anser att det i dagsläget saknas
grundläggande förutsättningar för en sådan etablering i Vega.
Landstinget har inga planer på att etablera någon barnhälsovård i
stadsdelen vilket är en förutsättning för en eventuell familjecentral
utifrån de rekommendationer som ges av Socialstyrelsen och
Föreningen för familjecentralers främjande. Dessutom ser
socialförvaltningen i dagsläget inget behov av en sådan etablering i
Vega då stadsdelen inte utgör ett socioekonomiskt utsatt område i
kommunen.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Svar på remiss – Motion från Marie Litholm (KD)
om familjecentral i Vega
- Motion om familjecentral i Vega, inkommen 2015-11-04 från Marie
Litholm (KD)
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunfullmäktige som sitt yttrande i ärendet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunfullmäktige som sitt yttrande i ärendet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunfullmäktige som sitt yttrande i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

16 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige
För kännedom: Socialförvaltningen avdelningschef Barn och Unga

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

17 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2015/486

§ 68

Svar på motion - Motion från Tobias
Hammarberg (L), Martina Mossberg (M) och
Marie Litholm (KD) om strategi för att bemöta
våldsbejakande extremism

Sammanfattning

Socialnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på en motion
från Tobias Hammarberg (L), Martina Mossberg (M) och Marie
Litholm (KD) om att Haninge kommun skyndsamt ska ta fram en
strategi för att bemöta våldsbejakande extremism. Kommunen har i
mars 2016 undertecknat samverkansavtal med polisområde
Stockholm Syd och lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn där det
framgår att en handlingsplan för våldsbejakande extremism ska tas
fram.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Svar på motion – Motion om strategi för att
bemöta våldsbejakande extremism
- Motion om strategi för att bemöta våldsbejakande extremism,
inkommen 2015-12-04 från Tobias Hammarberg (L), Martina
Mossberg (M) och Marie Litholm (KD)
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunfullmäktige som sitt yttrande i ärendet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunfullmäktige som sitt yttrande i ärendet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

18 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunfullmäktige som sitt yttrande i ärendet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige
För kännedom: Socialförvaltningens avdelningschef Barn och unga

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

19 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2016/9

§ 69

Svar på remiss - Förslag till förändrad ledning
och samordning av Haninge kommuns
brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag på ett
utvecklat arbetssätt avseende ledning och samordning av kommunens
trygghetsskapande och brottsförebyggande aktiviteter. Förslaget
innebär att det arbete som idag bedrivs inom BRÅ övergår till
kommunstyrelsen och att rådet ersätts av en utvecklad samverkan
mellan olika berörda aktörer. Den nya organisationen föreslås bestå
av tre olika delar: politisk nivå, styrgrupp och en strategisk
samordningsgrupp. Förvaltningen ser positivt på förslaget och anser
att de föreslagna förändringarna bör bidra till ett tydligare och mer
effektivt arbetssätt med större möjligheter att kunna få genomslag i
nämndernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Dock
ser förvaltningen förbättringsbehov gällande den strategiska
samordningsgruppen och föreslår därmed att den strategiska
samordningsgruppen ska omfatta en grupp med särskilt fokus på
ungdomsfrågor.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Svar på remiss – Förslag till förändrad ledning
och samordning av Haninge kommuns brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete.
- Remiss: Förslag till förändrad ledning och samordning av Haninge
kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

20 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Särskilt yttrande

Liberalerna anhåller om att lämna särskilt yttrande till ärendet
(bilaga 1).
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.
2. Socialnämnden godkänner att Liberalerna får lämna in ett
särskilt yttrande (bilaga 1).
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

21 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2016/96

§ 70

Upphandling av ramavtal avseende enstaka
platser vid hem för vård och boende (HVB)

Sammanfattning

Nuvarande ramavtal för hem för boende vuxen (omvårdnadsboende)
(HVB) löper ut 30 september 2016. Av denna anledning behöver
kommunen genomföra en ny upphandling. Ramavtalet kommer, för
Haninges del, att fungera som ett komplement till den verksamhet
som bedrivs i egen regi.
Upphandlingen genomförs som en samordnad upphandling
tillsammans med Nynäshamns kommun. Syftet med den samordnade
upphandlingen är att utifrån kommunernas behov upphandla på ett
resurs- och kostnadseffektivt sätt. Haninge kommun köpte insatser
enligt ovan till ett värde av cirka 68 miljoner kronor under år 2015.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Upphandling av ramavtal för enstaka platser vid
hem för vård och boende (HVB)
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att upphandlingen av ramavtal avseende
HVB vuxen samt stöd och/eller omvårdnadsboende
socialpsykiatri görs genom samordnad upphandling tillsammans
med Nynäshamns kommun
2. Information tas emot av socialnämnden och läggs till
handlingarna
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

22 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att upphandlingen av ramavtal avseende
HVB vuxen samt stöd och/eller omvårdnadsboende
socialpsykiatri görs genom samordnad upphandling tillsammans
med Nynäshamns kommun.
2. Information tas emot av socialnämnden och läggs till
handlingarna.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att upphandlingen av ramavtal avseende
HVB vuxen samt stöd och/eller omvårdnadsboende
socialpsykiatri görs genom samordnad upphandling tillsammans
med Nynäshamns kommun
2. Information tas emot av socialnämnden och läggs till
handlingarna
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Marie Wallander

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

23 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2016/92

§ 71

Kvalitetsdeklarerad tjänst

Sammanfattning

Socialnämnden och äldrenämnden har beslutat om förändrade
ärendeansvar för personer under 65 år. Ärendet har beslutats i
socialnämnden februari 2016 och i äldrenämnden februari 2016.
Kommunfullmäktige väntas fatta beslut i ärendet under april 2016.
Som en konsekvens av förändringar behöver de båda nämnderna ha
samstämmiga kvalitetsdeklarerade tjänster.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Kvalitetsdeklarerad tjänst
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att insatserna hemtjänst och
dagverksamhet inrättar kvalitetsdeklarerade tjänster från och med
1 maj 2016.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att insatserna hemtjänst och
dagverksamhet inrättar kvalitetsdeklarerade tjänster från och med
1 maj 2016.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att insatserna hemtjänst och
dagverksamhet inrättar kvalitetsdeklarerade tjänster från och med
1 maj 2016.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

24 (32)

Sammanträdesdatum

2016-04-26

Dnr SN 2015/305

§ 72

Revidering av riktlinjer för handläggning enligt
socialtjänstlagen (SoL) för personer med
funktionsnedsättning 18-64 år

Sammanfattning

Socialnämnden och äldrenämnden har för kommunfullmäktige
föreslagit att socialförvaltningen ska ansvara för all handläggning av
insatser för personer under 65 år medan äldreförvaltningen ska
ansvara för handläggning för personer över 65 år. Detta innebär att
handläggningen av vissa ärenden behöver återgå från
äldreförvaltningen till socialförvaltningen. Förslaget är att
förändringen ska gälla från och med 1 maj 2016 och
kommunfullmäktige väntas fatta beslut i frågan under april månad.
Inför denna eventuella förändring har socialförvaltningens riktlinjer
för personer med funktionsnedsättning och äldreförvaltningens
riktlinjer för handläggning behövt ses över och revideras. Syftet är att
säkerställa att de överensstämmer med varandra och ligger till grund
för en rättssäker handläggning. Äldreförvaltningen och
socialförvaltningen har tillsammans arbetat fram förslag till reviderade
riktlinjer.
Underlag för beslut

- Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med
funktionsnedsättning 18-64 år
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner Riktlinjer för handläggning enligt SoL
för personer med funktionsnedsättning 18-64 år samt att dessa
ersätter nuvarande riktlinjer med dnr SN 102/2014.
2. Riktlinjerna gäller från och med 1 maj 2016.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner Riktlinjer för handläggning enligt SoL
för personer med funktionsnedsättning 18-64 år samt att dessa
ersätter nuvarande riktlinjer med dnr SN 102/2014.
2. Riktlinjerna gäller från och med 1 maj 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner Riktlinjer för handläggning enligt SoL
för personer med funktionsnedsättning 18-64 år samt att dessa
ersätter nuvarande riktlinjer med dnr SN 102/2014.
2. Riktlinjerna gäller från och med 1 maj 2016.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr SN 2016/98

§ 73

Ändring av avgifter inom stöd och service för
personer med funktionsnedsättning enligt
socialtjänstlagen (SoL)

Sammanfattning

Nuvarande avgiftsmodell beslutades av kommunfullmäktige i
samband med att nya bestämmelser för avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen infördes i socialtjänstlagen 1 juli 2002. Sedan
socialnämnden införde nuvarande enhetstaxa 2002 har avgiftsnivåerna
enbart justerats i enlighet med utvecklingen av prisbasbeloppet.
Socialnämnden och äldrenämnden har fram till januari 2016 haft
samma avgifter för samma insatser. I november 2015 beslutade
äldrenämnden att ändra vissa av sina avgifter.
Socialförvaltningen ser ett behov att avgifterna för insatser enligt
socialtjänstlagen är på samma nivå som äldreförvaltningens och att
det inte finns omotiverade avgiftsskillnader för samma insatser.
Socialnämnden föreslås fastställa de föreslagna avgiftsändringarna.
Nämnden föreslås även ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka
målgrupper som är avgiftsbefriade.
Underlag för beslut

- Ändring av avgifter inom av avgifter inom stöd och service för
personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen.
- Äldrenämndens avgifter för 2016.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer de föreslagna avgifterna.
2. De nya avgifterna föreslås gälla från och med 1 maj 2016.
3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över vilka
målgrupper som är avgiftsbefriade.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden fastställer de föreslagna avgifterna.
2. De nya avgifterna föreslås gälla från och med 1 maj 2016.
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3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över vilka
målgrupper som är avgiftsbefriade.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden fastställer de föreslagna avgifterna.
2. De nya avgifterna föreslås gälla från och med 1 maj 2016.
3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över vilka
målgrupper som är avgiftsbefriade.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Handläggaren
För kännedom:
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Dnr SN 2016/101

§ 74

Svar på remiss - Översiktsplan 2030 - med
utblick mot 2050

Sammanfattning

Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050 visar på förslag på
Haninge kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön i syfte
att skapa en hållbar utveckling och en god livsmiljö för alla. I grunden
omfattar planförslaget hur kommunens mark- och vattenområden ska
användas i framtiden. Här beskrivs exempelvis var nya bostäder, vägar
och företagsområden kan tillkomma men även hur och vilka naturoch kulturmiljöer som ska värnas och utvecklas.
Förslag till översiktsplan remitteras för granskning. Syftet att stämma
av de stora revideringar och förbättringar som gjorts sedan
planförslaget var ute på samråd under våren och sommaren 2015.
Eventuella kvarvarande synpunkter inhämtas och därefter ska
förslaget kunna antas och vinna laga kraft under hösten 2016.
Därefter är översiktsplanen vägledande vid beslut om bygglov,
detaljplanläggning och andra myndighetsbeslut.
Underlag för beslut

- http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-ochdetaljplaner/oversiktsplan-2030/
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelseförvaltningen som sitt yttrande i ärendet.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelseförvaltningen som sitt yttrande i ärendet.
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Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelseförvaltningen som sitt yttrande i ärendet.
__________
Expedieras:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt
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Dnr SN 2016/24

§ 75

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

1. Anmälan läggs till handlingarna.
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Socialnämndens beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Dnr SN 2016/24

§ 76

Information

Siw Lideståhl, förvaltningschef, informerar om förbättringsarbeten
mellan socialförvaltning och äldreförvaltningen.
Siw Lideståhl, informerar om studiebesök för nämndens ledamöter
och ersättare anordnas den 3 maj 2016 klockan 13.00–16.00.
Siw Lideståhl, informerar om förebyggande frågor om situationen i
Brandbergen. Bland annat att anordna sommarjobb för ungdomar.
Samverkan med polis och kommunen har blivit bättre och det ska
anordnas en trygghetsvandring i Brandbergen i maj.
Socialnämndens beslut

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
__________
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