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§ 44 Justering och fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Annicka Hörnsten Blomme (M) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 
22 juni 2020. 

Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar: 

Ärende nummer 2 och 3 byter plats i föredragningslistan. 

Nämnd initiativ från Daga Bäfverfeldt (WP) "Upphandling driften Borgmästargården" behandlas 
som ärende nummer 5. 

Nämndinitiativ från socialnämndens presidie "Signering av beslut som fattas under 
ordförandeberedskap" behandlas som ärende nummer 6. 
Ärende nummer 5 "förvaltningen informerar" utgår. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Annicka Hörnsten Blomme (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 22 juni 2020, att ärende nummer 2 och 3 byter plats i föredragningslistan, att 
ärende "Signering av beslut som fattas under ordförandeberedskap" läggs till på föredragningslistan 
samt att ärende nummer 5 "förvaltningen informerar" utgår. 

Ordföranden konstaterar att Daga Bäfverfeldt (WP) har inkommit med ett nämndinitiativ "upphand ling 
driften Borgmästargården" som ska läggas till på föredragningslistan. 

Ordföranden yrkar vidare på att nämndinitiativ (WP) behandlas som ärende nummer 5 samt att ärende 
"Signering av beslut som fattas under ordförandeberedskap" behandlas om ärende nummer 6. 

Ordföranden finner bifall till respektive yrkande. 

Ordförande Justerare 
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§ 45 Information COVID-19 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll Socialnämnden 
2020-06-16 

1 av 1 

Socialnämnden får ta del av information kring Covid-19 i förhållande t ill verksamheterna inom 
socialnämndens ansvarsområde. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande . 

... c&(... ..R._µ _l2?. .... 
Ordförande Justerare 
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§ 46 Information upphandling särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
1. Informationen noteras till protokollet. 

Protokoll Socialnämnden 
2020-06-16 

Änr SN 2020/7.732 
1 av 1 

2. Socialnämnden föreslår att beslut om upphand lingsunderlaget ska fattas av nämnden i 
september. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden får ta del av information kring upphandling av särskilt boende. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet samt att socialnämnden föreslår att beslut 
om upphandlingsunderlaget ska fattas av nämnden i september. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Ordförande Justerare 
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§ 47 Delegeringsbeslut 2020 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärende beskrivning 

Protokoll Socialnämnden 
2020-06-16 

Änr SN 2020/6.002 
1 av 1 

Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med 
socialnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. 

Beslut inom myndighetsutövning sammanställs utifrån beslutstyp. Antal fattade beslut inom varje 
beslutstyp redovisas, detta i syfte att ge en överblick över hur många beslut som har fattats under 
perioden. 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

• Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag 
2020-05-01-2020-05-31 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förva ltningens beslutsförslag och finner bifa ll till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-06-03 

Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning bostadsanpassning (BAB) 

.... ciffe.p.... . .BJtB ... 
Ordförande Justerare 
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§ 48 Initiativärende från Waxholmspartiet: Upphandlingen av driften 
på Borgmästargården 

Socialnämndens beslut 
Nämndinitiativet anses besvarat med hänvisning till den information som nämnden fått ta del av under 
ärende 3 " information upphandling särskilt boende" på dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Daga Bäfverfeldt (WP) väcker under dagens sammanträde rubricerat nämndinitiativ. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att nämndinitiativet ska anses besvarat med hänvisning ti ll den information som 
nämnden fått ta del av under ärende 3 "information upphandling särskilt boende" på dagens 
sammanträde. 

Ordföranden finner bifall t ill eget yrkande. 

Handlingar 
Initiativ Waxholmspartiet delgivning information framtagning hantering upphandlingsdokument driften 
Borgmästargården 2020-06-09. 

..@ ....... ...f.tktB, ..... 
Ordförande Justerare 
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§ 49 Initiativärende från socialnämndens presidie: Signering av beslut 
som fattas under ordförandeberedskap 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna till digital signering, där signering av 
beslut som fattas under ordförandeberedskap inom socia lnämndens ansvarsområde inkluderas. 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Lena Hallberg (C) väcker under dagens sammanträde rubricerat ärende. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunledningskontoret 
får i uppdrag att utreda möjligheterna till digital signering, där signering av beslut som fattas under 
ordförandeberedskap inom socialnämndens ansvarsområde inkluderas. 

Handlingar 
Init iativärende från socialnämndens presidie: Signering av beslut som fattas under 
ordförandeberedskap, 2020-06-15. 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Agneta Franzen 

.... ~ .. ..f,Y.t .. f?. 
Ordförande Justerare 
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