
 

PROTOKOLL Sida 1(11) 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-30  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-11-30 
Anslaget sätts upp:2022-11-30             Anslaget tas ned: 2022-12-22 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-11-30 kl. 09:00 –10:36  
Mötet ajourneras 10:05-10:13. 

Beslutande 

Antonella Pirrone (KD), ordförande 

Anders Karlsson (M) 

Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Peter Vesterholm, stabschef 
Annette Ritari, avdelningschef §§ 102-107 
Mikael Landberg, avdelningschef §§ 99-105 
Sofia Stenman, avdelningschef §§ 99-105 
Gabriella Rodling, avdelningschef §§ 99-103, § 105 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 

 Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
 Anna Torstensson, nämndsekreterare 

 Anette Larsson Beckman, kvalitetsstrateg § 100 

 

Paragrafer 
§§ 99-107 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset A, plan 3 22-11-30 kl. 11.00 

Underskrifter 
 
 

Antonella Pirrone (KD) 

Ordförande 

Roland Junerud (S) 

Justerare 
 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(11) 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 99/22 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 100/22 Motion om införande av vårdserviceteam inom äldreomsorgen 

§ 101/22 Rapport ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022 

§ 102/22 Förlängning av konsulter-barn och unga 

§ 103/22 Utvärdering av avgiftsfri familjerådgivning 

§ 104/22 Förslag om avveckling Hammaren 

  Informationsärenden 

§ 105/22 Förvaltningen informerar 

§ 106/22 Övriga frågor 

§ 107/22 Inför socialnämnden 

  

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(11) 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

99/22 Fastställande av dagordning 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendena i följande ordning §§ 99-101, § 105, §§ 102-104, 
§§ 106-107. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om upphandling SÄBO. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om socialsekreterare hos polisen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
  



 

PROTOKOLL Sida 4(11) 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100/22 SON/2017/0060/000-6 

Motion om införande av vårdserviceteam inom äldreomsorgen 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan ställningstagande. 

Ärendet 
Kristdemokraterna föreslår i motion att socialnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna att 
införa vårdserviceteam bestående av nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden, 
inom äldreomsorgen i Nynäshamn. Förvaltningens anser att god kommunikation är en viktig faktor i 
att skapa trygghet för de äldre och att språkkompetens är avgörande för kommunikationen. 
Förvaltningen menar också att det redan idag pågår aktiviteter inom äldreomsorgen som riktar sig 
mot berörda målgrupper och föreslår därför att socialnämnden beslutar att vårdserviceteam inte ska 
införas.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att inte införa vårdserviceteam inom äldreomsorgen.   

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att lämna ärendet till socialnämnden utan ställningstagande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2017/0060/000-5 
Motion om vårdserviceteam 
KF beslut 2017-06-14, §118 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 5(11) 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101/22 SON/2022/0006/000-14 

Rapport ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förvaltningen inrapporterar alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS 
som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, eller bistånd vars verkställighet 

avbrutits i tre månader, till ansvarig tillsynsmyndighet. 

Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut inte verkställs. Exempel på detta kan vara 
svårigheter att hitta lämpliga kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller att den enskilde själv valt att 
tacka nej till erbjuden verkställighet för att avvakta annat erbjudande. Skälen till varför besluten inte 

är verkställda ska inte uppges i denna rapport, men meddelas Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapportering för tredje kvartalet 2022 
Socialförvaltningen har 8 ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för tredje kvartalet 2022. 
Förvaltningen har 4 ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för tredje kvartalet 2022. 
 
Statistikrapport över uppgifterna (se bilaga) ska godkännas av nämnden och expedieras till 
kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 

rapport till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0006/000-13 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 3 2022 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 6(11) 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102/22 SON/2022/0440/001-2 

Förlängning av konsulter-barn och unga 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att under perioden 2023-01-01—2023-08-31 förlänga två 
konsulter till en sammanlagd kostnad av 2 278 400 kronor. 
 
Konsult 1 880 kr/timme, kostnad för hela perioden 1 126 400 kronor 
konsult 2, 900 kr/timme, kostnad för hela perioden 1 152 000 

Ärendet 
Enheten barn och unga har 7 vakanser och man har inte kunnat anställa någon i de senaste 
rekryteringarna då de inte inkommit kvalificerade sökande. Inflödet av ärenden har under oktober 
månad ökat och man har öppnat 40 utredningar. För att genomföra utredningar enligt 11 § 
socialtjänstlagen krävs enligt lag att man är socionom. Enheten har idag två seniora konsulter som 
behöver förlängas under nästa år då bedömningen är att rekrytering av fast anställd personal 
kommer att ta tid. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att under perioden 2023-01-01—2023-08-31 förlänga två 
konsulter till en sammanlagd kostnad av 2 278 400 kronor. 
 
Konsult 1 880 kr/timme, kostnad för hela perioden 1 126 400 kronor 
konsult 2, 900 kr/timme, kostnad för hela perioden 1 152 000 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0440/001-1 

Skickas till 
Akten 
Enheten för barn och unga 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(11) 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103/22 SON/2022/0444/001 

Utvärdering av avgiftsfri familjerådgivning 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner utvärderingen av avgiftsfri 
familjerådgivning. 

Ärendet 
Familjerådgivningen är under 2022 avgiftsfri. Utvärderingen visar att kommunmedborgare nyttjar 
familjerådgivningen i lite högre utsträckning än tidigare år men att det är samma målgrupper som 

sökt sig dit. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner utvärderingen av avgiftsfri familjerådgivning. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0444/001-2 
Statistik över antal samtal- Nynäshamn 
Beslut KF § 10 2022-01-13 - Tillfällig reducering av taxa för familjerådgivning SON/2022/0048/000-1 
Ordförandeförslag om familjerådgivning 2021/0183/001-1 
Beslut SON §136/21, 2021-09-29 - Ordförandeförslag om familjerådgivning 2021/0183/001-2 

Skickas till 
Akt 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104/22 SON/2022/0443/001-2 

Förslag om avveckling Hammaren 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att  

- avveckla stödboendet Hammaren till 2023-06-30 
- återta Behovsanalys lokaler till Hammaren 2026, Beslut SON, § 154 2021-11-24  

Ärendet 
En analys av stödboendet Hammaren är genomförd. Stödboendet Hammaren har 20 platser och har 
sedan start haft svårigheter med beläggningsgraden. Det har medfört ett ekonomiskt underskott för 
Hammaren 2020-2022. Åtgärder har genomförts för att få en budget i balans men dygnskostnaden 
per placering, drygt 3000 kr bedöms inte stå i proportion till själva insatsen, även om insatsen i 
brukarundersökningen håller en god kvalitet. Förvaltningen förslår därför att verksamheten 
avvecklas till 2023-06-30 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  

- avveckla stödboendet Hammaren till 2023-06-30 
- återta Behovsanalys lokaler till Hammaren 2026, Beslut SON, § 154 2021-11-24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0443/001-1 
Analys Hammaren 
Resultat Kostnad Per Brukare IFO Nynäshamn 2021 

Skickas till 
Akt 
Akademikerförbundet SSR 
Kommunal 
Vision 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

105/22 Förvaltningen informerar 
Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om det avslutade avtalet med Lötstugan och hur det 
har gått med överflyttning av brukare till andra hemtjänstutförare. Överflytten har varit 

förhållandevis oproblematisk. 

Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om att socialförvaltningen kommer att skicka ut 
informationsbrev till alla som är 80+ i kommunen på grund av den ökade brottsligheten mot äldre. 
Personerna kommer även få information om fallprevention och brandsäkerhet. Informationen går 
även ut på Facebook. 
 
Gabriella Rodling, avdelningschef, informerar om covidläget i kommunen och bekräftade fall bland 
brukare och medarbetare på flera äldreboenden. Det har pågått ett stort arbete med att förhindra 
smittspridningen som har varit lyckat.  

Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om en kommande nationell tillsyn av IVO.  
 
Gabriella Rodling, avdelningschef, informerar om att det i dagsläget inte finns vakanser bland 
sjuksköterskorna. 
 
Sofia Stenman, avdelningschef, informerar om pågående inspektion av IVO på ett gruppboende. 
Gruppbostaden har blivit slumpmässigt vald för granskning av skydds och begränsningsåtgärder. 
 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, informerar om råden KPR och KFR. 
 
Annette Ritari, avdelningschef, informerar om inkomna synpunkter till IFO. 
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Socialnämndens arbetsutskott 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

106/22 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om status på upphandling av SÄBO. Marlen Terrell, 
förvaltningschef informerar att anbudöppningen skedde 28 november och den nuvarande processen 
omfattas av sträng sekretess.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om socialsekreterare finns kvar hos polisen. Annette 
Ritari, avdelningschef, informerar om att en tidigare kontaktperson inte längre finns kvar men 
behöver återkomma med mer information under nästa nämnd. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om att nämnden ska få ta del av materialet från 
stockholmsenkäten. Förvaltningen återkommer med underlaget.  
 
Antonella Pirrone (KD) vill bjuda in Röda korset för att prata om deras förebyggande arbete. 
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107/22 Inför socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att följande ärenden ska hanteras på kommande 
socialnämnder: 

- Information under ärendet vårdserviceteam om ekonomiska konsekvenser och fackens 
ställningstagande ska till nämnden 14 december. 

- Information om socialsekreterare hos polisen ska till nämnden 14 december. 
- Information om ansökningar från Samordningsförbundet, förvaltningen ser över möjligheten 

att bjuda in Samordningsförbundet till en nämnd under början av 2023. 
- Information om stockholmsenkäten till en nämnd under början av 2023. 

Korrigeringar i underlaget Förslaget om avveckling Hammaren kommer att göras för att komplettera 
tabellen med vissa siffror.  


