
 

 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen/Skype 08:00-12:50 

Beslutande 
 

Lars Kempe (S) 
Lotta Borg (T) ers. Monica Persson (T) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Christer Andersson (S) 
Marianne Larsson (SD) 
Lena Hallin (S) ers. Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S) 

Övriga närvarande Gudrun Molander (L) 
Svante Sörmark (V) 
Sven-Åke Jacobson (KD) 
 
Sara Grape Junkka, Tf. Förvaltningschef 
Anna Karin Dahlin, Utvecklingsledare 
Birgitta Andersson, Verksamhetschef §§ 45,46 
Ulrica Hedlund, MAS § 46 
Kent Mattison, Controller § 45 
Jonas Lundgren, Controller § 45 
Jessica Sundholm, Systemförvaltare § 51 
Kai Pirrttilä, Systemförvaltare § 51 
Patrik Jonsson, Nämndsekreterare 
Christina Hjalte, Nämndsekreterare 
 

Utses att justera Marcus Eriksson (S), Marianne Larsson (SD) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2020-04-17 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Patrik Jonsson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Marcus Eriksson, justerare Marianne Larsson, justerare 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2020-04-15 

Anslaget uppsatt den 
2020-04-17 

Anslaget nedtas den 
2020-05-09 

Förvaringsplats för protokollet 
socialförvaltningen 

Paragrafer 
§42-§58 

……………………………………………………………….. 

 

Patrik Jonsson, sekreterare  



 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämnden 2020-04-15 Innehållsförteckning 

Sida Paragraf Rubrik 

3 42 Utse justerare 

4 43 Fastställa ärendelista 

5 44 Möjlighet till distanssammanträde 

6 45 Ekonomisk kvartalsrapport med prognos 

7 46 Information om aktuellt läge gällande Covid-19 

8 47 Effektiviseringar inom äldreomsorg 

9 48 Redovisning till kommunfullmäktige 

10 49 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

11 50 Ordförande och ledamöters information 

12 51 Digitaliseringsstrategi 

13 52 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

14 53 Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2020-2022 

15 54 Rapportering av ej verkställda beslut 

16 55 Rapportering av synpunkter och klagomål 

17 56 Redovisning av socialnämndens uppdrag 

18 57 Anmälan av beslut enligt delegation 

19 58 Inkomna skrivelser och meddelanden 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42 
Utse justerare 
 
 
Beslut  
Socialnämnden utser Marcus Eriksson (S) samt Marianne Larsson (SD) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 17 april kl. 08:00. 
 
Ärendet 
Utse justerare av socialnämndens enskilda protokoll. 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. 
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista/dagordning. 
 
 

  



  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 
Möjlighet till distanssammanträde 
SN/2020:70 
 
Beslut 
Socialnämnden: 

1. Beslutar använda sig av möjligheten till distanssammanträde enligt kommunfullmäktiges beslut i 
så stor utsträckning som anses nödvändigt. 

2. Godkänner distansmöte i nuvarande form 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat ge kommunens nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, 
helt eller delvis, på distans. Förutsättningarna för att genomföra nämndsmöten på distans är att formen 
för dessa uppfyller SKR:s krav och normer. Nämndens ordförande avgör om det är möjligt genomföra 
nämndsmöten på distans. 
 
Utifrån rådande omständigheter med spridning av Covid-19 i samhället är det viktigt att vidta åtgärder 
för att kunna fatta nödvändiga beslut även om ledamot inte har möjlighet att fysiskt närvara vid 
sammanträde. Socialnämnd och arbetsutskott beslutar bland annat i enskilda ärenden, som i vissa fall 
måste tas inom tidsramar för domstolsbeslut.  
 
Maritza Villanueva Contreras (V) förordar att nämnden enligt kommunfullmäktiges beslut vid behov 
använder sig av möjligheten till distanssammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF 2020-03-30 § 45 
 
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 
Ekonomisk kvartalsrapport med prognos 
SN/2020:1 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. Godkänner ekonomisk kvartalsrapport med prognos,  
2. Godkänner Volymrapport och rapporter om löne- och vikariekostnader och för mars månad.  
3. Uppdrar till förvaltningschef att fortsätta vara restriktiv med utgifter. 

 
Ärendet 
Rapportering av ekonomiskt resultat med prognos för första kvartalet 2020 samt rapportering av 
volymer, löne- och vikariekostnader för mars månad. Underlag för beslut om anställning, inget att 
redovisa för mars varför den delen utgår vid detta sammanträde. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet  
Ordförande Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår ett tillägg till beslut i ärendet: ”Att uppdra till 
förvaltningschef att fortsätta vara restriktiv med utgifter.” En enig nämnd beslutar enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

- Ekonomisk kvartalsrapport med prognos 
- Volymrapport 2020 03 
- Löne- och vikariekostnader 2020 03 

 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46 
Information om aktuellt läge gällande Covid-19 
SN/2020:31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående smittspridning av Covid-19 informerar verksamhetschef Birgitta 
Andersson samt Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) Ulrica Hedlund i samband med 
sammanträdet om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter, främst Stöd, Vård och omsorg. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47 
Effektiviseringar inom äldreomsorgen 
SN/2020:78 
 
Beslut 
Socialnämnden: 

1. Avvaktar med verkställande av effektiviseringar inom äldreomsorgen till och med 31 augusti 
2020. 

2. Uppdrar till förvaltningschef att fortsätta med planering och förberedelser av effektiviseringar 
inom äldreomsorgen. 

 
Motivering: Med hänsyn till rådande omständigheter med Covid-19 är nämndens bedömning att 
genomförande av effektiviseringar inom äldreomsorgen enligt uppdrag måste avvaktas. 
_____________ 
Reservationer 
Lotta Borg (T), Marianne Larsson (SD), Megan Sandberg (L), Elisabeth Dahlin-Westberg (M), Anita 
Hellstrand (C) reserverar sig till förmån för Lotta Borgs förslag. 
 
Ärendet 
Socialnämndens avvaktan med beslut om effektiviseringar inom äldreomsorgen 2020. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet  
Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår följande beslut: Att Socialnämnden avvaktar med 
verkställande av effektiviseringar inom äldreomsorgen till och med 31 augusti 2020. Samt Uppdrar till 
förvaltningschef att fortsätta med planering och förberedelser av effektiviseringar inom äldreomsorgen. 
Samtliga ledamöter i grupp S och V ställer sig bakom förslaget. 
 
Lotta Borg (T) begär att sammanträdet ajourneras, för överläggningar i partigrupperna. Sammanträdet 
ajourneras kl.12:15-12:20 och återupptas därefter. 
 
Lotta Borg (T) föreslår beslut enligt följande: Att uppdraget (enligt beslut SN 2019-09-25 § 106 p. 1) 
ska kvarstå och återupptas 1 augusti 2020. Samtliga ledamöter i Oppositionen och Alliansen är eniga 
och ställer sig bakom förslaget. 
 
Ordförande Maritza Villanueva Contreras (V) finner att det finns två förslag till beslut; sitt eget och 
Lotta Borgs (T). Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Maritza Villanueva Contreras (V) 
förslag. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 106 p 1. uppdra till förvaltningschef att sänka 
kostnader med 8 mkr 2020 inom äldreomsorgen exempelvis genom att sänka personalkostnader på 
vård- och omsorgsboende, minska antal boendeplatser och anta nya riktlinjer för vikarietillsättning samt 
se över bemanningsenheten. 
 
Protokollsutdrag till 
Tf. Förvaltningschef 
Exp     /     2020 
 



-  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 48 
Redovisning till kommunfullmäktige 
SN/2020:79 
 
Beslut 
Socialnämnden förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att lägga informationen med 
godkännande handlingarna. 
 
Ärendet 
På initiativ av ordförande Maritza Villanueva Contreras (V) vill nämnden lyfta till Kommunfullmäktige 
de stora utmaningar den har att genomföra omfattande effektiviseringar, utöver de som situationen 
med Covid-19 redan innebär. Utifrån de omständigheterna som nämnden nu står inför utifrån Covid-
19 och som tar mycket stora delar av verksamheten i anspråk, är det helt enkelt inte rimligt. 
 
Bakgrund 
Revisionen har i Revisionsrapporten ”Grundläggande granskning av Socialnämnden” ställt frågan om 
nämnden redovisat en konsekvensanalys till Kommunfullmäktige i de fall budget inte anses stå i 
relation till uppdraget. Och i samma rapport riktat kritik mot att nämnden inte har vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Revisionen överväger att rikta anmärkning mot socialnämnden 
utifrån bristande budgetefterlevnad. Nämndens presidium har träffat revisionen, den 3 mars 2020, för 
att redovisa åtgärder tagna under 2019. 
 
Kommunallagen (KL) anger att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem, 6 kap. 5 § KL.  
 
Samt att nämnderna ska, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten.  
 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt, 6 kap. 6 § KL. 
 
Beslutsunderlag 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
SN/2020:5 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
 
Lägesbild månadsrapport ”4 F” 
 
Verksamhet och mål: viktiga händelser och effekt 

- Covid 19 påverkar alla verksamheter och leder till ökade kostnader och hårda prioriteringar. 
 
Engagerade och ansvarstagande medarbetare och chefer 

- Arbetet med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten pågår (men har satts på paus pga 
Covid 19) 

 
Ekonomi i balans 

- Socialnämnden redovisar ett överskott på 2,9 mnkr under de tre första månaderna, vilket är en 
resultatförsämring med 0,1 mnkr från förra månaden.  

- Personalkostnaderna visar ett resultat som 1,0 mnkr bättre än budget. Det negativa utfallet på 
Äldreomsorgen och semesterlöneskulden på – 1,3 respektive -0,5 uppvägs av ett positivt utfall 
på övriga verksamheter 

- Kostnader för externa placeringar och försörjningsstöd ligger i nivå med budget. 
 
Vad är på gång 

- I förvaltning jobbar hårt med handlingsplaner på både lång och kort sikt för att möta de nya 
utmaningarna och förändrade behov med Covid-19. 

- Översyn av utförandet av feriejobb för ungdomar. 
 
Årshjul för budget och verksamhetsplan 

- Verksamheten befinner sig i gemensam beredning med övriga nämnder 
- Har identifierat förslag på inriktning som är gemensam för två eller flera nämnder 
- Förslag på ny ramindelning av budget 
- Kommande steg 

 
Utvärdering FRC 

- Familjeresurscenter har gjort en utvärdering av verksamheten resultatet visas. 
 
Ledamöters planerade verksamhetsbesök 

- Ställs in utifrån Covid-19. 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50 
Ordförande och ledamöters information 
SN/2020:6 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information. 
 
Socialpresidiet 2020-04-03 
 
Nära vård 
 
Corona – läget i regionen 
 
Corona- läget i kommunerna i länet 
 
Covid-19 – SKR och ändringar i socialtjänstens verksamheter 
 
Erfarenhetsutbyte nationellt via SKR 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51 
Digitaliseringsstrategi 
SN/2020:77 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. Antar Digitaliseringsstrategi för socialnämnden, med revidering av felaktighet angående Wi-Fi 
och överlämnar den till Kommunstyrelsen 

2. Uppdrar till förvaltningschef att vid nämndens sammanträde i september 2020 rapportera om 
hur arbetet utifrån digitaliseringsstrategin fortlöper. 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-11-25 § 186 att uppdra till nämnder och styrelser 
att ta fram en Digitaliseringsstrategi enligt ny styrmodell och redovisa nämndernas bidrag för 
Kommunstyrelsen senast i maj 2020. Förvaltningen har tagit fram en digitaliseringsstrategi enligt 
uppdraget. Jessica Sundholm och Kai Pirrttilä, systemförvaltare deltar i samband med sammanträdet 
och informerar om ärendet. 
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Lotta Borg (T) och Anita Hellstrand (C) lyfter att strategin innehåller felaktig information angående att 
Wi-Fi är utbyggt på samtliga av kommunens särskilda boenden, det stämmer inte och behöver ändras. 
En enig nämnd beslutar göra ett tillägg till beslutet angående detta. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-25 § 106 uppdra till förvaltningschef att ta fram en 
digitaliseringsstrategi. 
 
Beslutsunderlag 

- Digitaliseringsstrategi för socialnämnden 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52 
Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 
SN/2020:71 
 
Beslut 
Socialnämnden utser följande ytterligare ersättare till socialnämndens arbetsutskott för tiden fram till 
och med 2022-12-31: 
 
Marcus Eriksson (S) 
Monica Persson (T) 
______________ 
Reservationer 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) och Anita Hellstrand (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Alliansens förslag. 
 
Ärendet 
I Kommunallag (2017:725) 6 kap. 37 § anges att en nämnds beslutanderätt får delegeras till ett utskott. I 
6 kap. 42 § samma lag anges att en nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i 
nämnden. Socialnämndens reglemente anger att socialnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott 
bestående av tre ledamöter. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare väljes av nämnden bland dess 
ledamöter för en tid av fyra år. 
 
Socialnämnden har utsett tre ledamöter samt två ersättare för innevarande mandatperiod om fyra år. 
Under rådande omständigheter med spridning av Covid-19 (corona-virus) i samhället är det viktigt att 
vidta åtgärder för att kunna fatta nödvändiga beslut. Ifall flera av arbetsutskottets ledamöter och/eller 
ersättare skulle vara sjuka samtidigt och inte ha möjlighet att delta i sammanträde så finns det behov av 
ytterligare ersättare, särskilt då vissa enskilda ärenden kan behöva beslutas inom domstolens tidsramar.  
 
Ärendets behandling vid sammanträdet 
Grupp S och V föreslår Marcus Eriksson (S) 
Oppositionen föreslår Monica Persson (T) 
Alliansen föreslår Anita Hellstrand (C) 
 
Ordförande finner att det finns tre förslag och att nämnden beslutar att Marcus Eriksson (S) och 
Monica Persson (T) utses som ersättare för socialnämndens arbetsutskott. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2019-01-23 § 3, Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott för tiden 2019-01-
01 – 2022-12 31 
 
Protokollsutdrag till 
Valda ersättare 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53 
Revidering av delegationsordning för socialnämnden 
SN/2020:76 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer reviderad Delegationsordning för socialnämnden 2020-2022, enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Ärendet 
Revidering av Delegationsordning för socialnämnden 2020-2022. Förslag till revideringar avser följande 
punkter i delegationsordningen: 
 
Delegationsförbud, tillägg av paragrafer avseende Överförlytt av vårdnad till särskilt förordnad 
vårdnadshavare. 
 
Nr. 1-28 Anställda, personaladministration stryks och uppdateras helt. 
 
Nr. 36 om Tecknande och avslut av avtal/kontrakt, redigering. 
 
Nr. 114-116 Lex Maria och tillsyn av hälso- och sjukvård. Tas bort helt utifrån att lagstiftningen ger 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) rätt att utreda och anmäla utan nämndens godkännande. 
 
Nr. 157-159 LVU 
 
Nr. 179-182 Utlämnande av allmänna handlingar 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden fastställde vid sammanträde 2019-12-18 § 164 den nu gällande delegationsordningen. 
 
Beslutsunderlag 

- Delegationsordning för socialnämnden 2020-2022, förslag till revidering 2020-04-01 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 
Rapportering av ej verkställda beslut 
SN/2020:34 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporter för överlämning till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även 
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. 
 
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom 
föreskriven tid.  
 
Beslutsunderlag 

- Statistikrapport till kommunfullmäktige, kvartal 1 2020 
- Rapport till revisorer, kvartal 1 2020 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55 
Rapportering av synpunkter och klagomål 
SN/2020:14 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 

- Rapport, synpunkter och klagomål, mars 2020 



 

  

 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 
Redovisning av socialnämndens uppdrag 
SN/2020:7 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och 
myndigheter. 
 
Beslutsunderlag 

- Uppdrag och yttranden 2020 03 
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57 
Anmälan av beslut enligt delegation 
SN/2020:3 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Avtal avseende konsultation med Ekebro utveckling AB för perioden 2019-09-01--2021-12-31, tecknat 
av verksamhetschef IFO. 
 
Avtal med Samordningsförbundet Härnösand Timrå, avseende Arbetsmarknadstorg och 
medfinansiering av detta. För perioden 2020-01-01--2020-12-31, tecknat av verksamhetschef IFO. 
 
Avtal med Samordningsförbundet Härnösand Timrå, avseende Hälsoprojektet och medfinansiering av 
detta. För perioden 2020-02-01--2021-01-31, tecknat av verksamhetschef IFO. 
 
Avtal om bostadsanpassning, mellan socialförvaltningen och Miljö- och bygg, för perioden  
2020-04-01 – 2021-03-31 tecknat av verksamhetschef IFO. 
 
SN DEL/2020 § 3, För perioden 2020-03-26--2020-03-30 förordnas verksamhetschef Birgitta 
Andersson som Tf. förvaltningschef.  
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Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-04-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58 
Inkomna skrivelser och meddelanden 
SN/2020:2 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Information MBL § 19 inför socialnämndens sammanträde, 2020-03-16 
Samverkan inför socialnämnd, 2020-03-16 
 
Barnombudsmannen/Regeringskansliet 
Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, 2020-03-04. 
 
Region Stockholm/ Norrtälje kommun 
Inga omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i Norrtälje kommun, Ordförandebeslut  
2020-03-27. 
 
Vårdföretagarna, Almega 
Åtgärder med anledning av coronaviruset, 2020-03-18 
 
Andra nämnders protokoll 
KS 2020-01-14 § 6, Åtgärdsplan Barnkonventionen blir svensk lag 
KS 2020-03-10 § 94, Vägledande råd och bestämmelser, Upphandling – revidering 
KS 2020-03-20 § 127, Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala 
näringslivet. 
KTN 2020-03-12 § 23, Rapport avseende kultur- och teknikförvaltningens arbete utifrån Policy om 
lokalanvändning 
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