
 

PROTOKOLL Sida 1(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-11-10 
Anslaget sätts upp: 2021-11-10             Anslaget tas ned: 2021-12-01 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2021-11-10 kl. 08:30-09:42 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M) 
Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Anette Larsson Beckman, utredare § 97, § 104 
Matilda Maxe, utredare §§ 102-104 

 

Paragrafer 
§§ 96-105 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 3, 2021-11-09 kl. 10:15 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S)) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson  
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 96/21  Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 97/21 Remissvar - Framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun 
§ 98/21 Riktlinje - Handläggning av dödsboärenden 
§ 99/21 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 
§ 100/21 Behovsanalys lokaler till Hammaren 2026 
§ 101/21 Sammanträdesplan för 2022 
§ 102/21 Remissvar om hållbarhetsstrategi 

 Informationsärenden 
§ 103/21 Balanslistan 
§ 104/21 Förvaltningen informerar 

§ 105/21 Övriga frågor 

  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

96/21 Fastställande av dagordning 
Roland Junerud (S) anmäler en fråga om upphandling av Våbo. 
 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
  



 

PROTOKOLL Sida 4(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97/21 SON/2021/0188/000-4 

Remissvar - Framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att komplettera 
med information utifrån förslagsställarnas kompletterande frågor. 

Ärendet 
Socialdemokraterna inkom 2020-04-09 med en motion rörande framtidens äldreomsorg i 
Nynäshamns kommun. Socialnämnden beslutade i ärendet 2020-10-27 (§ 126) och lämnade 
förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. Ärendet har, efter beslut 
i kommunfullmäktige 2021-06-09 (§ 117), nu återremitteras till socialnämnden. Förvaltningen 
föreslår att socialnämnden lämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att återremittera ärendet till förvaltningen för att komplettera med 
information utifrån förslagsställarnas kompletterande frågor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0188/000-3 
Motion ”Framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun” 
SON yttrande SON/2020/0129/001-2  
KSF svar på motion om framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun 
KF beslut § 117/21 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akten 
 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 5(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 98/21 SON/2021/0207/004-2 

Riktlinje - Handläggning av dödsboärenden 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje handläggning av 
dödsboärenden. 

Ärendet 
Socialnämnden i Nynäshamns kommun har befogenhet att utfärda riktlinjer för nämndens 
verksamheter. Det är kommunens socialnämnd som har ansvar för handläggning av dödsboärenden 
och i Nynäshamns kommun utförs dessa uppgifter av socialförvaltningens försörjningsstödsenhet. 
 
Riktlinjer vid handläggning av dödsboärenden innehåller anvisningar för handläggning av 
dödsboärenden. Idag saknas riktlinjer för verksamheten. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa 
rättssäkerhet och likabehandling i kommunen. Riktlinjerna ska ge stöd i det praktiska arbetet med 
att tolka lagstiftningen samt i de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras.  
 
Den förändring av arbetssätt som tillkommer i samband med de nya föreslagna riktlinjerna är att 
kommunen under vissa förutsättningar kan återkräva ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.  
 
Har dödsbodelägarna genom att lämna felaktiga uppgifter eller av underlåtenhet förorsakat att 
bistånd betalats ut enligt 4 kap. 1 SoL får socialnämnden återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. 
Har socialtjänsten av misstag betalat ut för mycket bistånd enligt 4 kap. 1 SoL får socialnämnden 
återkräva det om dödsbodelägarna skäligen borde ha insett misstaget. 
Kommunen får återkräva bistånd som beviljats ett dödsbo enligt 4 kap. 1 om det lämnats som: 

• som förskott på en förmån eller ersättning (t.ex. skatteåterbäring, försäkringar)  
• till den som är indragen i arbetskonflikt  
• till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats 
från att förfoga över sina inkomster och tillgångar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje handläggning av dödsboärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0207/004-1 
Riktlinje handläggning av dödsboärenden 

Skickas till 
Akten  
Försörjningsstöd 

  



 

PROTOKOLL Sida 6(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99/21 SON/2021/0208/004-2 

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 
anta följande taxa för provisorisk dödsboförvaltning från och med 1 mars 2022: 

- 0,9% av prisbasbelopp per timme samt moms 
- Utöver timtaxan: eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och 

låsbyte 
Avgift tas endast ut om det finns tillgångar i dödsboet.  

Ärendet 
Socialnämnden har ett ansvar att utreda och förvalta dödsbo. I enlighet med socialnämndens 
reglemente ansvarar försörjningsstödsenheten för åtgärder rörande dödsboförvaltning och 
dödsboanmälan som följer av ärvdabalken, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, lagen om arv i 
internationella situationer samt åtgärder rörande begravning som följer av begravnings lagen. 
 
Förslaget är att Socialnämnden börjar ta ut en ersättning från dödsboet om det finns tillgångar. För 
att få vägledning i vad en rimlig timtaxa kan vara har en jämförelse med andra kommuner gjorts. 
Timtaxan i de tillfrågade kommunerna varierar mellan 0,8-1,0 procent av gällande prisbasbelopp 
samt moms.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta följande taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning från och med 1 mars 2022: 

- 0,9% av prisbasbelopp per timme samt moms 
- Utöver timtaxan: eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och 

låsbyte 

Yrkanden 
Roland Junerud (KD) yrkar att lägga till följande mening till beslutet:  

- Avgift tas endast ut om det finns tillgångar i dödsboet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0208/004-1 

Skickas till 
Akten 
IFO försörjningsstöd 
Kommunfullmäktige 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100/21 SON/2021/0184/000 

Behovsanalys lokaler till Hammaren 2026 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar  

1. att godkänna genomförd behovsanalys. 
2. uppdra åt fastighetsavdelningen att genomföra en förstudie. 

Ärendet 
Stödboendet Hammaren har hyreskontrakt som sträcker sig till 2026. Hammaren har idag cirka 20 
platser och bedömningen är att det även efter 2026 kommer att finnas ett behov av ett kommunalt 
stödboende/HVB för personer med beroendeproblematik men i mindre omfattning 8-12 platser. Det 
finns även behov av 1-2 platser för målgruppen med samsjuklighet psykisk ohälsa och beroende i 
ett så kallat lågtröskelboende i anslutning eller med närhet till boendet. 
 
Det bedöms föreligga ett fortsatt behov av ett kommunalt stödboende/HVB även efter 2026 men 
med ett lägre platsantal. En förstudie bedöms behöva genomföras i god tid för att hitta bra lokaler 
för verksamheten. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna genomförd behovsanalys samt uppdra åt 
fastighetsavdelningen att genomföra en förstudie. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0184/000-1 
Behovsanalys Hammaren 2026 

Skickas till 
Akten 
Vuxenenheten/Hammaren 
Fastighetsavdelningen 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 8(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101/21 SON/2021/0206/000-2 

Sammanträdesplan för 2022 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
sammanträdesplan för 2022. 

Ärendet 
Varje år fastställer socialnämnden en sammanträdesplan för kommande år. Sammanträdesplanen 
antas efter att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har 
fastställt sina sammanträdesdagar. Vid framtagandet av en sammanträdesplan tas hänsyn bland 
annat till övriga nämnders sammanträdesdagar, datum där bokföring stänger, datum för beslut om 
bokslut, T1 och T2 i kommunstyrelsen samt förvaltningens beredningsprocess. 
 
I förvaltningens förslag föreslås det att årsbokslutet och T2 får egna temadagar där mer fokus kan 
läggas på genomgång och beslut i ärendet.  
 
Samtliga sammanträdesdagar för arbetsutskottet och socialnämnden är onsdag förmiddagar medan 
biståndsutskottet sammanträder på torsdag kl 14, med undantag för ett tillfälle på en fredag 
förmiddag. 
 
Förvaltningen återkommer med förslag till gemensamma arbetsutskott och temadagar med andra 
nämnder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0206/000-1 
Sammanträdesplan 2022 

Skickas till 
Akten 
Alla avdelningar SOF 
KS 
BUN 
NAN 
SBN 
KFN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 9(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102/21 SON/2021/0182/000 

Remissvar om hållbarhetsstrategi 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan ställningstagande till nämnden. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Hållbarhetsstrategi för Nynäshamns 
kommun. I hållbarhetsstrategin anges kommunens viljeriktning inom social och ekologisk hållbarhet 
och hur arbetet inom dessa två områden ska samordnas, struktureras och genomföras. Syftet med 
remissförslaget är att klargöra kommunens ambitioner på hållbarhetsområdet och att säkerställa ett 
lämpligt arbete med hållbarhet och därmed stärka målstyrningen mot Agenda 2030. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna remissvaret som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD) och Roland Junerud (S) yrkar att lämna ärendet utan ställningstagande till 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0182/000-2 
Nynäshamns kommuns Hållbarhetsstrategi 2022–2030 
Bilaga 1 – hållbarhetsmål, delmål och indikatorer  
Bilaga 2 – manual genomförandeplan  
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0182/000-2 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelseförvaltningen 

  



 

PROTOKOLL Sida 10(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

103/21 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, informerar om balanslistan.  



 

PROTOKOLL Sida 11(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

104/21 Förvaltningen informerar 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om arbetet med framtagande av VP som kommer upp 
för beslut till nämnden 24 november. Det arbetet som är kvar är att lägga budget och förvaltningen 
ser att verksamheterna inte kommer kunna lägga en budget som håller. Förvaltningen är hårt 
belastade och kommer behöva anställa fler för att möta det tryck som finns. 

Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om situationen på HSL-enheten. Förvaltningen letar även 
en ersättare för MAS.  



 

PROTOKOLL Sida 12(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-11-10  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

105/21 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en fråga om upphandling av Våbo. Roland Junerud (S) önskar 
information på nämnden om upphandlingen av Våbo. Socialdemokraterna skickar frågor till 
förvaltningen som de önskar få svar på.  
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