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Dagordning
Upprop och anmälan om förhinder
Val av justerare
§
§
§
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§

68
69
70
71
72

§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80

Fastställande av dagordning
Tjut - Redovisning av delegationsbeslut maj 2019
Tjut - Förslag till överenskommelse om missbruk/beroende av spel om pengar
Tjut - Ny delegationsordning 2019
Tjut- Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn för
2019.
Tjut- Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Tjut - Internkontrollplan 2019 för socialförvaltningen
Beslut SON AU § 48/19 Av ledamot väckt ärende om Västra Balder
Tjut - omhändertagande av avlidna överenskommelse mellan Stockholms läns landsting
och kommunerna i Stockholms län
Tjut - Återkallande av byggnation av bostad LSS pk.3
Väckt ärende om samverkansavtal mellan Nynäshamnsbostäder AB och Nynäshamns
kommun avseende bostäder för nyanlända på anvisning
Informationsärenden
Övriga frågor

Ärendena behandlas i följande ordning §§ 68-78, § 80, § 79.
Mötet ajournerades kl. 09.25-09.30, 09.59-10.06, 10.15-10.40

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 3

Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 69/19

Fastställande av dagordningen
Antonella Pirrone (KD) väcker ett nytt ärende om samverkansavtal mellan Nynäshamnsbostäder AB och
Nynäshamns kommun avseende bostäder för nyanlända på anvisning. Ärendet läggs till dagordningen
som en ny § 78. Övriga dagordningspunkter justeras utifrån detta.
Lou-Lou Hillstad (SD) anmäler en övrig fråga om den statliga habiliteringsersättningen.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om att bjuda in Manscentrum till nämnden.
Tony Nicander (V) anmäler en övrig fråga om kvinnofridsbarometern.
Eva Wennerberg (C) anmäler en övrig fråga om matlådorna som levereras från Rosengården och
kvaliteten på dessa.
Med ovanstående förändringar beslutar Socialnämnden att fastställa dagordningen.
_____________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 69/19

Dnr SON/2019/0030/002-

Tjut - Redovisning av delegationsbeslut maj 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet
1.
2.
3.
4.
5.

Förteckning
Förteckning
Förteckning
Förteckning
Förteckning

över
över
över
över
över

beslut fattade på delegation LSS eller SoL under maj 2019
beslut behandling inom individ under maj 2019
eftergift av kundfordringar under maj 2019
bostadsanpassningsbidrag under maj 2019
övriga delegationsbeslut under maj 2019

Delegationsbesluten redovisas i de pärmar som fanns tillgängliga för nämnden under mötet.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 70/19

Dnr SON/2019/0086/000-

Tjut - Förslag till överenskommelse om
missbruk/beroende av spel om pengar
Socialnämndens beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta tilläggsöverenskommelse
gällande samverkan personer med missbruk/beroende av spel om pengar.

Ärendet
Efter en lagändring 1 januari 2018 är missbruk/beroende av spel om pengar likställt med
missbruk/beroende av alkohol och andra substanser och en samverkan krävs mellan hälso- och sjukvård
och kommunerna.
Storsthlm:s styrelse beslutade därför på sammanträdet den 6 december 2018 att rekommendera
kommunerna i länet att anta överenskommelse gällande samverkan kring personer med
missbruk/beroende av spel om pengar. Överenskommelsen är en tilläggsöverenskommelse till
överenskommelserna ”Samverkan kring personer med missbruk/beroende” och ”Samverkan kring
personer med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning”.
I tilläggsöverenskommelsen tydliggörs ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvården och kommunerna.
För kommunerna innebär ansvaret att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar på samma
sätt som vid övrigt missbruk samt att tillämpa Samordnad Individuell Plan (SIP). Kommunen åtagande är
att erbjuda insatser, säkerställa att personalen ha kompetens samt att uppdaterade riktlinjer och rutiner
finns.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta tilläggsöverenskommelse gällande samverkan personer med
missbruk/beroende av spel om pengar.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta tilläggsöverenskommelse
gällande samverkan personer med missbruk/beroende av spel om pengar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0086/000-10

Skickas till
Akten
Handläggare Storstockholm

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 71/19

Dnr SON/2019/0157/001-

Tjut - Ny delegationsordning 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen.

Ärendet
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska ansvaret för verksamheten i sin
helhet och beslut kan endast fattas av de politiska organen. Det är enbart genom delegering som
beslutanderätten kan föras över till tjänstemän. Delegering innebär alltså att nämnden ger delegaten rätt
att på nämndens vägnar fatta beslut. Att delegera beslutanderätt innebär avlastning för de
förtroendevalda i rutinärenden vilket skapar mer tid för övergripande frågor. Delegationsordningen
hjälper även socialnämnden att upprätthålla reglerna om offentlighet och sekretess då det inte är
lämpligt att ärenden rörande myndighetsutövning mot enskild hanteras i socialnämnden. Detta ökar
effektiviteten och ger kommuninvånarna bättre service.
Denna reviderade upplaga av delegationsordningen är utformad utifrån den struktur som
kommunstyrelsen beslutat om (2018-04-25, §98/18) med anledning av att nämndernas
delegationsordningar tidigare skiljt sig från varandra både vad gäller utseende, disposition och
beslutsnivåer för vissa allmänna ärenden som förekommer hos samtliga nämnder.
De framtagna förslagen till reviderade delegationsordningar för övriga nämnder innehåller även andra
rekommendationer till nämnderna att ta ställning till när de reviderar sina delegationsordningar. Dessa
rekommendationer är markerade i rött.
De förslag till ändringar som kommer från förvaltningen är markerade med blå text. Det som föreslås
strykas har svart och överstruken text.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner den reviderade
delegationsordningen med en ändring på s. 5, 6 § som innebär att nämndens andre vice ordförande
övertar delegationerna till ordförande och vice ordförande i de fall dessa är jäviga, med undantag för
delegation vid brådskande ärenden i enlighet med 6 kap 39 § KL.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0157/001-2
Bilaga, Förslag till ny delegationsordning

Skickas till
Akten
Samtliga avdelningar

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 72/19

Dnr SON/2019/0019/009-

Tjut-Ansökan om verksamhetsbidrag till
Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn för 2019.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden bifaller Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn ansökan om extra verksamhetsbidrag för
2019 med 1kr/invånare.

Ärendet
Sedan 2006 finns ett samarbetsavtal mellan Nynäshamns och Haninge kommuner och BOJ där
kommunerna förbinder sig att årligen ge ett verksamhetsbidrag på motsvarande 3 kronor per invånare.
Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour (BOJ) har inkommit med en ansökan om utökat verksamhetsbidrag
med 1 krona/invånare till totalt 4 kronor/invånare.
Enligt 5 kap. 11§ Socialtjänstlagen är det socialnämndens uppgift att verka för att den som utsatts för
brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialförvaltningen i Nynäshamn har ingen egen
verksamhet särskilt riktad till personer utsatta för brott, förutom det arbete som riktar sig till personer
utsatta för våld i nära relation. Det arbete som Haninge/Nynäshamns brottsofferjour utför är därför av
stor vikt för att tillgodose behov av stöd och hjälp hos personer i Nynäshamns kommun som utsätts för
brott. Samarbetet med BOJ i enskilda ärenden, särskilt när det gäller våld mot kvinnor bedöms av
verksamheten som viktigt. Haninge kommun betalar sedan några år tillbaka 4 kronor/invånare.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden bifaller Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn ansökan om extra verksamhetsbidrag för
2019 med 1kr/invånare.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden bifaller Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn
ansökan om extra verksamhetsbidrag för 2019 med 1kr/invånare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0019/009-3
Ansökan om utökat verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2019, SON/2019/0019/009-2

Skickas till
Akten
Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 73/19

Dnr SON/2019/0078/000-

Tjut-Rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inte anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet.

Ärendet
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har ombett sina medlemmar att ta ställning till deras
rekommendation om ytterligare finansiering till ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter. Förslaget innebär att kommunerna ger en extra finansiering av SKL:s
verksamhet med ca 19.5 mkr utöver SKL:s nuvarande budget om cirka 130 mkr. Detta för att
kompensera att den statliga finansieringen togs bort och gjordes om till mera generella riktade bidrag.
Förvaltningen har svårt att se fördelarna med införandet av ytterligare en medlemsavgift.
Finansieringsförslaget och den modell som föreslås är förhållandevis oklar i sin beskrivning av föreslagna
tjänster och kostnader, vilket förvaltningen anser innebär att rekommendationen inte når upp till
förbundets egen avgiftspolicy.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att inte anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att inte anta SKL:s rekommendation
om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0078/000-2

Skickas till
SKL
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 74/19

Dnr SON/2019/0154/001-

Tjut-Internkontrollplan 2019 för socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. godkänna förslag till internkontrollplan 2019 för socialförvaltningen.
2. uppdra åt förvaltningen att säkerställa kvaliteten i varje del av granskningen.
3. uppdra åt förvaltningen att återkommer vid kommande sammanträde återrapportera om hur
arbetet med den eventuella externa granskningen fortlöper.

Ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan. Det kommunövergripande reglementet för
budgetansvar och internkontroll som är antaget av kommunfullmäktige innebär att varje nämnd och
styrelse ska upprätta en internkontroll årligen.
Under 2019 ska en genomgång göras av vilka granskningspunkter som med fördel kan föras över till
förvaltningens kvalitetsledningssystem och ingå i kvalitetsrapporten till nämnden under kommande år.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan 2019 för socialförvaltningen.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan 2019
för socialförvaltningen.

Förlag under mötet
Helena Göransson (L) yrkar att förvaltningen uppdras att säkerställa kvaliteten i varje del av
granskningen.
Henrik Persson (S) yrkar att förvaltningen återkommer med en återrapport till nämnden vid kommande
sammanträde om hur arbetet med den eventuella externa granskningen fortlöper.

Beslutsgången
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar i enighet
med arbetsutskottets beslut.
Ordförande ställer Helena Göranssons (L) yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enighet
med yrkandet.
Ordförande ställer Henrik Perssons (S) yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enighet
med yrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0154/001-2

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

Skickas till
IFO
Myndighet äldre och funktionshinder
Akten
Marianne Jonsson (M) ansluter till mötet 09.21.
Mötet ajourneras kl. 09.25
Mötet återupptas kl. 09.30

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 75/19

Dnr SON/2019/0076/006-

Beslut SON AU § 48/19 Av ledamot väckt ärende om
Västra Balder
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att uppdraget om att bereda ärendet om Västra Balder återrapporteras till det
gemensamma arbetsutskottet mellan MSN och SON den 9 september 2019 samt att frågan om
omförhandling av hyreskontraktet utgår då den ingår i det ordförandeförslag som Socialnämnden tidigare
fattat beslut om (SON § 52/19).

Ärendet
Roland Junerud (S) väcker ett ärende på Socialnämndens sammanträde 2019-05-28 om Västra Balder.
Roland Junerud påpekar de beslut som togs om Västra Balder i det gemensamma arbetsutskottet med
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-29. Roland Junerud förslår följande:
1. ge Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med den framtagna
kostnadskalkylen för restaureringen av restaurangen Västra Balder och återkommer till
Socialnämnden med en hyreskostnads förslag för den samma.
2. ge Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i enlighet med det äldre politiska
programmet omförhandla hyreskontraktet för Västra Balder och utforma lokalerna i Västra Balder
till ett fullt utrustat trygghetsboende.
Socialnämnden fattade på mötet 2019-05-28 beslut att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att uppdraget om att bereda ärendet
om Västra Balder återrapporteras till det gemensamma arbetsutskottet mellan MSN och SON den 9
september 2019 samt att frågan om omförhandling av hyreskontraktet utgår då den ingår i det
ordförandeförslag som Socialnämnden tidigare fattat beslut om (SON § 52/19).

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut (§ 52/19), SON/2019/0076/006-24

Skickas till
Socialförvaltningen
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 76/19

Dnr SON/2019/0134/000-

Tjut- omhändertagande av avlidna överenskommelse
mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i
Stockholms län
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar med anledning av rekommendationen från kommunförbundet Storsthlm och
socialförvaltningens yttrande, att teckna överenskommelse om omhändertagande av avlidna.

Ärendet
Nynäshamns kommun har ansvar att förvara de personer som avlider på något av kommunens särskilda
boenden, dessa personer förvaras i huvudsak i kommunens kylrum fram till begravning kan ordnas av
dödsboet. Socialnämnden har fått en remiss från kommunstyrelseförvaltningen som innehåller en
skrivelse från kommunförbundet Storsthlm som innebär en rekommendation att teckna överenskommelse
om omhändertagande av avlidna.
Gränsdragningsfrågan mellan kommun och landsting gällande omhändertagande av avlidna, har
diskuterats under en lång tid. Flera olika beslut har tagits och återtagits. Nu finns ett förslag om
länsövergripande överenskommelse som region Stockholm redan har antagit och som kommunerna
rekommenderas av kommunförbundet Storsthlm att också anta.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar med anledning av rekommendationen från kommunförbundet Storsthlm och
socialförvaltningens yttrande, att teckna överenskommelse om omhändertagande av avlidna.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar med anledning av rekommendationen
från kommunförbundet Storsthlm och socialförvaltningens yttrande, att teckna överenskommelse om
omhändertagande av avlidna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0134/000-3
Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm/Överenskommelse om omhändertagande av avlidna
mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län, SON/2019/0134/000-1

Skickas till
Storsthlm
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden 2019-2022
Sammanträdesdatum 2019-06-25

§ 77/19

Dnr SON/2019/0159/001-

Tjut - Återkallande av byggnation av bostad LSS pk.3
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att:
1. avbryta utbyggnaden av en bostad med särskild service, LSS 9:9 i enlighet med beslut
SON/2016/0435/000-1.
2. återkalla uppdraget om förstudie hos fastighetsenheten i enlighet med beslut SON/2016/0435/000-1.

Ärendet
Socialförvaltningen såg tidigare ett behov av att göra en utbyggnad av bostad med särskild service
(gruppbostad) för målgruppen Psykisk ohälsa. Målgruppen som kan tillhöra personkrets 3 har så stora
omvårdnadsbehov att det endast är i en gruppbostad som behovet kan tillgodoses. Idag finns inget
boende med särskild service för personer med psykisk ohälsa pk. 3 LSS inom Nynäshamns kommun.
Tidigare analyser av individer med behov av denna insats visade att det då fanns 6 brukare, vilket nu har
reviderats. Idag är det endast en (1) brukare som eventuellt kan vara aktuell för ett boende av denna
typ. Den stora diskrepans som uppstått grundar sig på att tidigare bedömningar av behovet inte
innefattat en faktisk personkretsbedömning vilket är avgörande.
Förvaltningen har gått igenom alla brukare med psykisk ohälsa, vilka idag är placerade på HVB –hem
utanför kommunen. Slutsatsen är att behovet av ett boende på hemmaplan är mycket stort, dock inte i
form av ett LSS boende för pkt.3. Detta innebär att behovet av en gruppbostad enligt 9:9 LSS för
personkrets 3 LSS inte längre kvarstår.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att
1. avbryta utbyggnaden av en bostad med särskild service, LSS 9:9 i enlighet med beslut
SON/2016/0435/000-1.
2. återkalla uppdraget om förstudie hos fastighetsenheten i enlighet med beslut SON/2016/0435/000-1.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag
att:
1. avbryta utbyggnaden av en bostad med särskild service, LSS 9:9 i enlighet med beslut
SON/2016/0435/000-1.
2. återkalla uppdraget om förstudie hos fastighetsenheten i enlighet med beslut SON/2016/0435/000-1.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0159/001-1

Skickas till
Akten
Handläggare Storstockholm
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§ 78/19

Dnr SON/2019/0002/059-

Väckt ärende om samverkansavtal mellan
Nynäshamnsbostäder AB och Nynäshamns kommun
avseende bostäder för nyanlända på anvisning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. avslå Tony Nicanders (V) yrkande om återremiss.
2. anta förslaget till samverkansavtal mellan Nynäshamnsbostäder AB och Nynäshamns kommun
avseende bostäder för nyanlända på anvisning, under förutsättning att beslutet bifalls av de
andra parterna, Kommunstyrelsen och Nynäsbostäder AB.

Reservationer och särskilda yttranden
Roland Junerud (S), Maud Pettersson (S), Henrik Persson (S) och Tony Nicander (V) reserverar sig mot
beslutet om att avslå yrkandet om återremiss.
Johann Wolf (SD) reserverar sig mot beslutet i sin helhet.

Ärendet
Antonella Pirrone (KD) väcker ett nytt ärende om samverkansavtal mellan Nynäshamnsbostäder AB och
Nynäshamns kommun avseende bostäder för nyanlända på anvisning.
Ärendet behandlades av Socialnämnden 2019-05-28. Nämnden fattade då beslut om att avslå ärendet (se
Socialnämndens beslut § 57/19). Motiveringen till avslaget var att det bör vara Kommunfullmäktige som
tar beslutet samt att förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet SON/2019/0002/059-22 gick emot tidigare
beslut i Kommunfullmäktige (KF § 47/17). Henrik Persson (S) anförde även att mening i tjänsteutlåtandet
som lyder enligt följande: ”Både politiker och tjänstepersoner är dock vid tecknande av detta avtal
överens om att det i dagsläget inte är aktuellt på grund av de höga kostnader som presenterats under
upphandling” inte korrekt då politiker inte är eniga till avtalet.

Förslag under mötet
Antonella Pirrone (KD) yrkar att:
1. Socialnämnden antar förslag till samverkansavtal mellan Nynäshamnsbostäder AB och
Nynäshamns kommun avseende bostäder för nyanlända på anvisning, under förutsättning att
beslutet bifalls av de andra parterna, Kommunstyrelsen och Nynäsbostäder AB.
Henrik Persson (S) yrkar avslag till Antonella Pirrones (KD) yrkande.
Tony Nicander (V) yrkar att ärendet återremitteras med motivering att de delar om modulbostäder inte
ska omfattas av avtalet.
Henrik Persson (S) yrkar bifall till Tony Nicanders (V) yrkande.

Beslutsgången
Ordförande ställer frågan om återremitterande av ärendet mot avslag och finner att nämnden avslår Tony
Nicanders (V) yrkande om återremiss.
Justerarsignaturer
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Votering begärs
Votering begärs av Tony Nicander (V).
Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till återremiss
Nej-röst för avslag till återremiss
Ordförande ställer frågan om att bifalla Tony Nicanders (V) yrkande och finner att nämnden avslår
yrkandet om återremiss med 6 röster mot 5.
Ledamot
Antonella Pirrone (KD)
Anders Karlsson (M)
Fredrik Brodin (M)
Helena Göransson (L)
Eva Wennerberg (C)
Roland Junerud (S)
Maud Pettersson (S)
Henrik Persson (S)
Lou-Lou Hillstad (SN)
Johan Wolf (SD)
Tony Nicander (V)
Summa

Ja

Nej
x
x
x
x
x

Avstår

x
x
x
x
x
x
5

6

Ordförande ställer bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller
yrkandet.
Votering begärs
Votering begärs av Henrik Persson (S).
Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande
Nej-röst för avslag till Antonella Pirrones (KD) yrkande
Ordförande ställer frågan om att bifalla Antonella Pirrones (KD) yrkande och finner att nämnden bifaller
yrkandet med 6 röster mot 5.
Ledamot
Antonella Pirrone (KD)
Anders Karlsson (M)
Fredrik Brodin (M)
Helena Göransson (L)
Eva Wennerberg (C)
Roland Junerud (S)
Maud Pettersson (S)
Henrik Persson (S)
Lou-Lou Hillstad (SN)
Johan Wolf (SD)
Tony Nicander (V)
Summa

Justerarsignaturer

Ja
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x

6

x
x
5
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Skickas till
Nynäshamnsbostäder AB
Kommunstyrelsen
Antonella Pirrone (KD)
Akten
Mötet ajourneras kl. 09.59
Mötet återupptas kl. 10.06
Mötet ajourneras kl. 10.15
Mötet återupptas kl. 10.40
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§ 79/19

Informationsärenden
Antonella Pirrone (KD) informerar om kommande temadag för nämnden den 13 september 2019 som
kommer att behandla IFO.
Marlen Terrell, tf. förvaltningschef, föredrar det ekonomiska utfallet januari-maj 2019 och
helårsprognosen. Mötet ställer frågor.
_____________
§ 80/19

Övriga frågor
Lou-Lou Hillstad (SD) anmäler en övrig fråga om den statliga habiliteringsersättningen. Indra Jacobsson,
avdelningschef, svarar på frågan. Nämnden gör ett medskick till förvaltningen om att till kommande
sammanträde redovisa förutsättningarna för att ansöka om ersättningen för kommande period.
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om att bjuda in Manscentrum till nämnden för att de ska
kunna presentera sin verksamhet. Antonella Pirrone (KD) svarar på frågan och föreslår att förvaltningen
undersöker om Manscentrum kan bjudas in till ett kommande nämndsammanträde eller temadag.
Tony Nicander (V) anmäler en övrig fråga om kvinnofridsbarometern och om nämnden kan få en
presentation om hur förvaltningen arbetar med dessa frågor. Antonella Pirrone (KD) svarar på frågan och
föreslår att förvaltningen presenterar hur man arbetar med kvinnofridsfrågor vid ett kommande
nämndsammanträde eller temadag.
Eva Wennerberg (C) anmäler en övrig fråga om matlådorna som levereras från Rosengården och
kvaliteten på dessa. Förvaltningen tar med sig frågan till Barn- och utbildningsförvaltningen och
kostenheten.
Panayota Pontikis (L) ansluter till mötet kl. 10.40.
_____________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

