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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-03-17 
Anslaget sätts upp: 2021-03-17             Anslaget tas ned: 2021-04-08 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Teams, 2021-03-17 kl. 09.00-10:29 

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

 

 
Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef  
Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/jurist 
Håkan Lythell, controller §§ 28-29 
Carin Forest, utredare §§ 28-29 
Kerstin Perninge, utredare § 32 
Camilla Fallmark, MAS § 33 
Anette Larsson Beckman, utredare § 34 

 

 
Paragrafer 
§§ 28-37 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset A, plan 3, 2021-03-17 kl. 13:00 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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Socialnämndens arbetsutskott 
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2021-03-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 28/21 Fastställande av dagordning 

  Informationsärenden 

§ 29/21 Yttrande budget 2022 
§ 30/21 Behovsanalys servicebostad 

  Beslutspunkter 

§ 31/21 Prislista och beställarplan 2021 
§ 32/21 Utredning av förändringar gällande senior– och anhörigdag. 
§ 33/21 Patentsäkerhetsberättelse 2020 
§ 34/21 Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen 
§ 35/21 Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter 

§ 36/21 Informationsärenden 

§ 37/21  Övriga frågor 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
Socialnämnden arbetsutskott lägger till följande ärenden på dagordningen: 

- § 35 Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter  

Övriga punkter justeras utifrån ändringarna. 

Följande beslutsärenden blir informationsärenden: 

- § 29/21 Yttrande budget 2022 
- § 30/21 Behovsanalys servicebostad 

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om att dialogmötet med IVO angående våld i nära 
relation borde vara en punkt på socialnämnden. 

Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med dessa ändringar.   
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

29/21 Yttrande budget 2022 
Underlaget har kommit till socialnämnden för yttrande nära inpå svarsdatum och är därmed inte 
färdigställt till arbetsutskottet. Håkan Lythell, controller, och Marlen Terrell, förvaltningschef, 
föredrar ärendet och visar beräkningar kopplat till yttrandet, t.ex. volym- och driftförändringar.   
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

30/21 Behovsanalys servicebostad 
Socialnämnden återremitterade ärendet 3 mars och utredningen är ännu inte färdigställd. Mikael 
Landberg, avdelningschef, informerar om att förvaltningen har ställt frågor till Magnolia utifrån det 
som nämnden önskade skulle förtydligas i underlaget. Förvaltningen har ännu inte fått svar. 
Förvaltningen informerar om att det kan vara så att det inte är möjligt att få det ursprungliga 
förslaget igen.   
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§ 31/21 SON/2021/0082/001-2 

Prislista och beställarplan 2021 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämnden ska varje år ta fram interna priser för socialförvaltningens verksamheter. Priserna 
har räknats upp utifrån förutsättningarna i Mål och Budget 2021, detta följer även uppräkningen av 
kommunbidragets fördelning till nämnderna. Beställarplanen är förvaltningens uppskattning av hur 
mycket verksamhet som kommer att beställas under året. Prislistan är den interna kostnaden för 
insatserna. De båda dokumenten är att anse som ren verkställighet av givna förutsättningar och 
kommer framöver inte att tillställas nämnden i den nu aktuella formen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0082/001-1 
Beställarplan 2021 äldreomsorg och funktionshinderområdet 
Prislista 2021 
Tidigare beställarplan från 2020 
Tidigare prislista från 2020 

Skickas till 
Akten 
Myndighet äldre och funktionshinder 
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§ 32/21 SON/2020/0079/001-3 

Utredning av förändringar gällande senior– och anhörigdag. 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att lämna uppdraget utan åtgärd. 

Ärendet 
Den 26/11–19 beslutade socialnämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen utreda de årligen återkommande 
Seniordagar i Nynäshamns kommun utifrån ett förslag från socialnämndens ordförande (dnr 
SON/2019/0248/001–2, § 85/19). Förslaget från socialnämndens ordförande är att: 1) utöka 
seniordagen till flera dagar 2) den sprids till flera delar i kommunen och 3) se över möjligheten för 
seniordagen att bli en del av Kulturveckan. Socialförvaltningen har tillsammans med de övriga 
förvaltningarna gjort en genomgång av förslagen och vilka konsekvenser de kan få. 
 
Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte bör ske någon utökning av antalet dagar då det är 
tveksamt om det finns resurser till det. Några aktiviteter under senior- och anhörigdagen kan dock 
eventuellt läggas i övriga kommundelar under förutsättning att det är möjligt att ordna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna uppdraget utan åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0079/001-2 
Beslut SON § 127/19 - Ordförandeförslag – Seniordagar 
Ordförandeförslag - seniordagar 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
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§ 33/21 SON/2021/0077/000-3 

Patentsäkerhetsberättelse 2020 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens 
patientsäkerhetsberättelse för år 2020. 

Ärendet 
Den 1 januari 2011 började Patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt den lagen ska 
vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen 
beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0077/000-2 
Patientsäkerhetsberättelse 

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen 
Funktionshinder 
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§ 34/21 SON/2021/0070/000-3 

Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av 
äldreomsorgen 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens skrivelse och 
överlämnar den till revisorerna i Nynäshamn efter redaktionella ändringar.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S) deltar inte i beslutet.  

Ärendet 
Den 2 februari 2021 inkom revisorerna i Nynäshamn med en rapport gällande granskning av 
långsiktig planering av äldreomsorgen. Syftet med revisorernas granskning har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig långsiktig planering av 
äldreomsorgen utifrån intentionerna i det äldrepolitiska programmet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har fått i uppdrag att senast den 19 mars 
2021 inkomma med synpunkter på revisorernas rapport samt uppgifter kring vilka åtgärder som 
nämnderna tänker vidta med anledning av revisorernas granskning. 
Socialförvaltningen har beviljats anstånd att svara till den 31 mars 2021. 
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har gemensamt i denna tjänsteskrivelse fört 
fram förvaltningarnas synpunkter på rapporten och presenterat vilka åtgärder som nämnderna 
kommer att vidta med anledning av revisorernas granskningsrapport. Kommunstyrelsen och 
socialnämnden föreslås att godkänna förvaltningens skrivelse och överlämna den till revisorerna i 
Nynäshamn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens skrivelse och överlämnar den till revisorerna i Nynäshamn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0070/000-2 
PWC, Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, Nynäshamns kommuns revisorer Januari 
2021 
Nynäshamns kommun Revisorerna Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, 26 januari 
2021, KS/2021/0114/007-3. 

Skickas till 
Revisorerna 
Akten 
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§ 35/21 SON/2020/0103/000-9 

Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att;  

1) Upphäva beslut om tillfällig stängning av daglig verksamhet, § 45/20, SON/2020/0103/000-
2 

2) Upphäva beslut om tillfällig stängning av växelvårdsplatser, § 46/20, SON 2020/0103/000-3 
3) Ge förvaltningschef Marlen Terrell delegation att besluta om att stänga, delvis stänga och 

öppna daglig verksamhet, växelvårdsplatser samt dagverksamhet om det finns ett behov 
utifrån rådande pandemi. Beslut om att stänga, delvis stänga eller öppna verksamhet gäller 
fram tills att beslutet underställs socialnämnden vid nästkommande sammanträde. 
Delegationen gäller till och med 2021-12-31.  

Ärendet 
I samband med pandemins utbrott i mars förra året fattades beslut om att tillfälligt stänga, i princip 
all verksamhet inom daglig verksamhet, daglig verksamhet samt växelvårdsplatser.  

Daglig verksamhet öppnade i augusti 2020 i begränsad omfattning med anpassningar så som 
mindre samt delade brukargrupper, för att kunna bedriva verksamheterna på ett smittsäkert sätt.  

En konsekvens av att begränsa omfattningen av verksamheten är att samtliga beslut om insatser 
inte kan verkställas. Begränsningen kan således påverka verkställandet av insats vid nya beslut om 
insatsen daglig verksamhet. En viktig utgångspunkt är dock den individuella bedömningen. 

Växelvårdsplatserna vid Rosengården öppnades i september 2020.  

Dagverksamhet för äldre är fortfarande stängd och planeringen för att starta upp successivt har 
startat. För att säkerställa brukarnas behov har handläggare vid myndigheten äldre och 
funktionshinder haft kontinuerlig kontakt för att bedöma behovet av andra insatser.  

Förvaltningen gör bedömningen att upphäva beslutet om tillfällig stängning av daglig verksamhet 
samt växelvårdsplatser. Vidare gör förvaltningen bedömningen att förvaltningschef bör få delegation 
att fatta beslut om att stänga, delvis stänga och öppna daglig verksamhet, dagverksamhet samt 
växelvårdsplatser i samband med förändringar av pandemin för att ha möjlighet att agera 
omgående utifrån det rådande läget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att;  

1) Upphäva beslut om tillfällig stängning av daglig verksamhet, § 45/20, SON/2020/0103/000-
2 

2) Upphäva beslut om tillfällig stängning av växelvårdsplatser, § 46/20, SON 2020/0103/000-3 
3) Ge förvaltningschef Marlen Terrell mandat att fatta beslut om anpassningar av 

verksamheternas omfattning med anledning av pandemin 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0103/000-8 
Beslut SON § 46/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – Växelvårdsplatser 
Beslut SON § 45/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – daglig verksamhet 
Tjut - Tillfällig stängning av verksamhet – växelvårdsplatser 
Riskbedömning konsekvensanalys samt åtgärder inför stängning av växelvårdsplatser 
Tjut - Tillfällig stängning av verksamhet - daglig verksamhet 
Riskbedömning stängning daglig vsh 
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Skickas till 
Akten 
Myndigheten äldre och funktionshinder 
Funktionshinderområdet 
Äldreomsorgen 
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36/21 Informationsärenden 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar att IVO kommer att granska socialnämndens hantering 
av ej verkställda beslut under covid-19.  

Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att arbetsmiljöverket kommer att granska 
socialnämndens övergripande arbetsmiljöarbete samt genomföra en mer detaljerad granskning av 
verksamheten Släggan.  
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37/21 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om att dialogmötet med IVO angående våld i nära 
relation borde vara en punkt på socialnämnden. Antonella Pirrone (KD), ordförande, informerar om 
att det blir en punkt på nämnden.  
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