
 

PROTOKOLL Sida 1(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-04-28 
Anslaget sätts upp: 2021-05-06             Anslaget tas ned: 2021-05-28 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2021-04-28 kl. 09.00-12:19 
Mötet ajournerades kl. 09:05-09:15 och 10:13-10:34. 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 
Fredrik Brodin (M) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Ulla Johansson (S) 
Daniel Jobark (S) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Lou-Lou Hillstad (SN) §§ 54-56 §§ 58-67, via Teams till kl. 12:05 
Tony Nicander (V)  
Johann Wolf (SD) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Åse Hermansson (SN) § 57, ersätter Lou-Lou Hillstad (SN) 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
David Öberg (KD) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Gunnel Jonsson (M) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Christina Sönnergren (M) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Kaisa Persson (L) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Johanna Ekholm (M) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Ola Hägg (S) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Magnus Liljeström (S) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Åse Hermansson (SN) §§ 54-56 §§ 58-67, resterande beslutande, via Teams till kl. 12:05 
Bengt Holwaster (MP) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Rebecca Ädel (SD) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 

 

Paragrafer 
§§ 54-67 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset plan 3, 2021-05-06 kl. 11:30 

Underskrifter 
 

 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 

 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-04-28 
Anslaget sätts upp: 2021-04-28             Anslaget tas ned: 2021-05-20 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2021-04-28 kl. 09.00-12:19 
Mötet ajournerades kl. 09:05-09:15 och 10:13-10:34. 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 
Fredrik Brodin (M) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Ulla Johansson (S) 
Daniel Jobark (S) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Lou-Lou Hillstad (SN) §§ 54-56 §§ 58-67, via Teams till kl. 12:05 
Tony Nicander (V)  
Johann Wolf (SD) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Åse Hermansson (SN) § 57, ersätter Lou-Lou Hillstad (SN) 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
David Öberg (KD) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Gunnel Jonsson (M) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Christina Sönnergren (M) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Kaisa Persson (L) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Johanna Ekholm (M) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Ola Hägg (S) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Magnus Liljeström (S) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Åse Hermansson (SN) §§ 54-56 §§ 58-67, resterande beslutande, via Teams till kl. 12:05 
Bengt Holwaster (MP) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 
Rebecca Ädel (SD) §§ 54-67, via Teams, till kl. 12:05 

 

Paragrafer 
§§ 68-70 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset plan 3, 2021-04-28 kl. 13:00 

Underskrifter 
 

 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 

 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef §§ 54-67 
Annette Ritari, avdelningschef §§ 54-67 
Mikael Landberg, avdelningschef §§ 54-67 
Sofia Stenman, avdelningschef §§ 54-67 
Gabriella Rodling, avdelningschef §§ 54-67 
Håkan Lythell, controller §§ 54-57 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Anette Larsson Beckman, utredare §§ 57-62 
Eva Lindqvist, FoU-chef § 63 
Carin Forest, utredare § 64 
Malin Becker, socialsekreterare § 68 
Marie-Louise Doverland, socialsekreterare § 69 
Anneli Tollhed Biller, tf enhetschef § 70 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare §§ 54-67 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare §§ 54-67 
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare §§ 54-67 
Emma Solander, politisk sekreterare §§ 54-67 
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 54/21 Fastställande av dagordning 

 Informationsärenden 

§ 55/21 Ekonomisk redovisning 

  Beslutspunkter 

§ 56/21 Beslut om att öppna dagverksamhet, Kastanjebacken 
§ 57/21 Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas gruppbostäder 
§ 58/21 Svar på medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för 

anhörig 
§ 59/21 Redovisning av delegationsbeslut mars 2021 
§ 60/21 Kvalitetsberättelse 2020 
§ 61/21 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
§ 62/21 Riktlinje lex Sarah 

  Informationsärenden 
§ 63/21 Nestor 
§ 64/21 Nämndstatistik 
§ 65/21 Nämndens möte med revisorerna 25 maj 
§ 66/21 Övriga informationsärenden 

§ 67/21 Övriga frågor 

§ 68/21 Sekretessärende - Hemlighållande av vistelseort och 
umgängesbegränsning 

§ 69/21 Sekretessärende - Nedläggning av faderskap 

§ 70/21 Sekretessärende - Delegering av enskilt ärende till biståndsutskottet 
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54/21 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 55/21 Ekonomisk redovisning 
 
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning §§ 54-64, § 66, § 65, §§ 67-70. 
 
Johan Wolf (SD) anmäler en övrig fråga om personalsituationen inom förvaltningen 
 
Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om prosperutredningen.  
 
Tony Nicander (V) anmäler en övrig fråga om ärendehantering.  
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen 
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55/21 Ekonomisk redovisning 
Marlen Terrell, förvaltningschef, och Håkan Lythell, controller, föredrar den ekonomiska 
redovisningen.   
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§ 56/21 SON/2020/0103/000-15 

Beslut om att öppna dagverksamhet, Kastanjebacken 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att öppna dagverksamheten, Kastanjebacken, i enlighet med 
delegationsbeslutet SON/2020/0103/000-12. 

Ärendet 
Dagverksamheten för äldre har på grund av pandemin varit stängd under mycket lång tid efter 
beslut från socialnämnden, Beslut SON § 44/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – 
Kastanjebacken, SON/2020/103/000-4.  

De personer som har beviljats insatsen samt närstående är i stort behov av insatsen på flera sätt. 
Andra insatser som t.ex. ökad hemtjänst har därför istället medgetts, även om det inte helt kunnat 
ersätta den faktiska insatsen som dagverksamhet innebär.  

Förutsättningarna har ändrats då vaccinationer till äldre har genomförts till de som vill och kunnat 
och den pågår fortlöpande. Verksamheten kan därmed åter öppna upp men i begränsad omfattning 
och under kontrollerade former.  

Förvaltningschef, Marlen Terrell, tog 9 april ett delegationsbeslut att öppna dagverksamheten, 
Kastanjebacken, från och med 2021-04-12 enligt delegation från socialnämnden i Beslut SON § 48, 
2021-03-31 – Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter, SON/2020/0103/000-
10. Enligt delegationen ifrån Socialnämnden gäller beslutet fram till att beslutet underställs 
socialnämnden.  

Förvaltningen bedömer att dagverksamhet för äldre åter kan öppna verksamheten men utifrån det 
rådande läget, i begränsad omfattning och med reducerat antal deltagare samt på ett anpassat sätt, 
för att förhindra smittspridning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att öppna dagverksamheten, Kastanjebacken, i enlighet med 
delegationsbeslutet SON/2020/0103/000-12. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att öppna dagverksamheten, 
Kastanjebacken, i enlighet med delegationsbeslutet SON/2020/0103/000-12. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 44, 2021-04-14 - Beslut om att öppna dagverksamhet, Kastanjebacken 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0103/000-13 
Delegationsbeslut om att öppna dagverksamhet, Kastanjebacken, SON/2020/0103/000-12 
Beslut SON § 44/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – Kastanjebacken, SON/2020/103/000-4.  
Beslut SON § 48, 2021-03-31 – Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter, 
SON/2020/0103/000-10. 

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen 
  



 

PROTOKOLL Sida 7(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57/21 SON/2021/0072/000-3 

Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas 
gruppbostäder 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att;  

1) överlämna ärendet till fastighetsavdelningen med syfte att inte förlänga hyresavtalet med 
fastighetsägaren för det fallet att en fördelaktig överenskommelse inte kan träffas med 
fastighetsägaren. 

2) överlämna behovsanalysen, med särskild inriktning på att vara lyhörd för brukarnas behov 
och personalens arbetsmiljö, till fastighetsavdelningen med syfte att ta fram ett erbjudande 
om ersättningslokaler med korrigeringen att ersätta ”Nynäshamns tätort” med ”Nynäshamns 
kommun” i behovsanalysen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S) och Daniel Jobark (S) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Lou-Lou Hillstad (SN) deltog under diskussionen men lämnade mötet under beslutsdelen av ärendet 
och Åse Hermansson (SN) gick in som ersättare för Lou-Lou Hillstad (SN). 

Ärendet 
Under hösten 2020 och våren 2021 har Kommunen med stöd av advokat drivit hyresavtalsfrågan 
mot Högkullen. Ett nytt hyresavtal är tecknat från och med 21-01-01 som sträcker sig över tre (3) år 
med tre (3) års förlängning om inte uppsägning görs nio (9) månader före den avtalade hyrestidens 
utgång 2023-12-31. Fastighetsavdelningen och socialförvaltningen har haft dialog om att efter 
hyresavtalets utgång lämna lokalerna. 
 
Detta innebär att två (2) nya gruppbostäder behöver tillskapas anpassade för målgruppen. Med 
hänvisning till den erfarenhet som verksamheterna har, att bedrivas i lokaler som ägs av extern 
fastighetsägare, bedömer förvaltningen att verksamheten framgent bör bedrivas i kommunens egna 
lokaler. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att;  

1) överlämna ärendet till fastighetsavdelningen med syfte att inte förlänga hyresavtalet med 
fastighetsägaren. 

2) överlämna behovsanalysen till fastighetsavdelningen med syfte att ta fram ett erbjudande 
om ersättningslokaler. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att;  

1) överlämna ärendet till fastighetsavdelningen med syfte att inte förlänga hyresavtalet med 
fastighetsägaren. 

2) överlämna behovsanalysen till fastighetsavdelningen med syfte att ta fram ett erbjudande 
om ersättningslokaler. 

Yrkanden 
Lou-Lou Hillstad (SN) och Åse Hermansson (SN) yrkar att återremittera ärenden med hänvisning till 
Bilaga A.  
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Roland Junerud (S) yrkar att återremittera ärendet för 
1. Att klargöra relationen med Högkullen/SBB 
2. Att genom en behovsanalys ta fram vilka brister och fördelar vi har i den nuvarande 

omvårdnadsmiljö 
3. Att redovisa nuvarande kostnader för lokalerna i jämförelse med de befintliga  Lss boenden 

vi har idag 
4. Att genomföra en brukaranalys med brukare och företrädare för dessa kring hur nuvarande 

miljö kan förbättras och ta med det i behovsanalysen. 
5. Att parallellt titta på ersättningslokaler för verksamheten 
6. Att allt redovisas till nämnden innan man går vidare i ärendet 

Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att socialnämnden beslutar att 

1) överlämna ärendet till fastighetsavdelningen med syfte att inte förlänga hyresavtalet med 
fastighetsägaren för det fallet att en fördelaktig överenskommelse inte kan träffas med 
fastighetsägaren. 

2) överlämna behovsanalysen, med särskild inriktning på att vara lyhörd för brukarnas behov 
och personalens arbetsmiljö, till fastighetsavdelningen med syfte att ta fram ett erbjudande 
om ersättningslokaler med korrigeringen att ersätta ”Nynäshamns tätort” med ”Nynäshamns 
kommun” i behovsanalysen. 

Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar avslag till återremisserna.  

Propositionsordning 
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Proposition 1 
Avslag till återremisserna mot bifall till Sorundanets yrkande om återremiss enligt Bilaga A mot 
bifall till Roland Juneruds (S) yrkande om återremiss.  

För de fall nämnden beslutar om att avslå återremissyrkandena ställs proposition 2. 

Proposition 2 
Bifall mot avslag till Antonella Pirrones (KD) yrkande. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande ställer proposition enligt proposition 1 och finner att socialnämnden beslutar att avslå 
återremissyrkandena. 

Proposition 2 
Ordförande ställer proposition enligt proposition 2 och finner att socialnämnden beslutar att 

1) överlämna ärendet till fastighetsavdelningen med syfte att inte förlänga hyresavtalet med 
fastighetsägaren för det fallet att en fördelaktig överenskommelse inte kan träffas med 
fastighetsägaren. 

2) överlämna behovsanalysen, med särskild inriktning på att vara lyhörd för brukarnas behov 
och personalens arbetsmiljö, till fastighetsavdelningen med syfte att ta fram ett erbjudande 
om ersättningslokaler med korrigeringen att ersätta ”Nynäshamns tätort” med ”Nynäshamns 
kommun” i behovsanalysen. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 39, 2021-04-14 - Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas gruppbostäder 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0072/000-1 



 

PROTOKOLL Sida 9(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 
Myndigheten för äldre och funktionshinder 
Funktionshinderområdet 
Fastighetsavdelningen 
 
  



Socialnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-04-28

Särskilt yttrande gällande “Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas gruppbostäder”

Bakgrund
Sorundas gruppbostäder byggdes 1995 och består av två boenden med fem lägenheter vardera samt en
fristående stuga. Intill gruppbostäderna finns även en lokal som tidigare användes till daglig verksamhet för
målgruppen.

Fastigheterna ägs av Högkullen Omsorgsfastigheter AB, som i sin tur ägs av Samhällsbyggnadsbolaget AB, SBB,
och förhyrs av kommunen. Fastighetsägaren har en under en lång period underlåtit att uppfylla det
underhållsansvar som åvilar fastighetsägaren enligt hyresavtalet.

Under hösten 2020 och våren 2021 har vår kommun med stöd av advokat drivit hyresavtalsfrågan mot
fastighetsägaren. Ett nytt hyresavtal är tecknat från och med 21-01-01, som sträcker sig över tre (3) år med tre (3)
års förlängning om inte uppsägning görs nio (9) månader före den avtalade hyrestidens utgång, 2023-12-31. Den
väsentliga skillnaden i det nya avtalet är en årlig hyresrabatt på 277 000 kronor samt att en skriftlig underhållsplan
finns med som bilaga.

De omfattande bristerna i det planerade underhållet samt i den löpande fastighetsdriften, inklusive felanmälan, har
medfört stora negativa konsekvenser för verksamheten. Felanmälningsprocessen är omständlig och otydlig
gällande ansvarsfördelning. Processen går till så att verksamheten felanmäler skadan som först går till vår
kommuns fastighetstekniker som åker ut på plats för att bedöma felet, om de kan åtgärda eller om felet ska
förmedlas vidare till den externa fastighetsägaren. Om felet ska hanteras av den externa fastighetsägaren skickar
de ärendet vidare till deras leverantör av fastighetsdrift.

Med hänvisning till att verksamheten, som bedrivs i lokalerna är enskilda personers hem, som har omfattande
behov av en riskfri inomhus- och hemmiljö påverkas de negativt av att felanmälningsprocessen inte fungerar.

Målgruppens behov
Personerna som bor på Sorundas gruppbostäder är vuxna personer som tillhör personkrets 1 och omfattas
därmed av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Verksamheter enligt LSS ska främja
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara
att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Därför är det också viktigt att bostaden ligger i en miljö som ger
personerna förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. En bostad med särskild service är personens hem och
det ställer särskilda krav på bostadsstandarden. Huvudregeln är att de generella byggbestämmelser, som gäller
för bostäder i allmänhet, också ska gälla för lägenheter i en gruppbostad.

En gruppbostad ska utöver enskilda lägenheter omfatta gemensamhetslokaler som ska ligga nära eller i direkt
anslutning till lägenheten.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se



Bemanningen i en gruppbostad utgår från personernas behov.

De personer som bor på Sorundas gruppbostäder har varierande intellektuella funktionsnedsättningar på
framförallt måttlig till svår nivå. Viktiga förutsättningar för målgruppen är hur den fysiska omgivningen, bostaden
med gemensamhetsutrymmen samt utemiljön i anslutning till boendet är utformade. Målgruppen har svårigheter
att röra sig i samhället och även att ta sig ut i naturen varför gruppbostäderna behöver ha en tillgänglig
utomhusmiljö.

Vi anser att ovanstående är en alltför schablonartad beskrivning av denna målgrupps behov. “LSS ska främja
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara
att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Därför är det också viktigt att bostaden ligger i en miljö som ger
personerna förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet.” För de personer som bor på Sorundas gruppbostäder
måste all bedömning även vara av individuell karaktär. Man kan inte använda lagens schabloner som riktlinje. De
boende på Sorunda gruppbostäder har stora specifika behov, vilka måste beaktas vid en flytt och vid lokalisering
av eventuell nybyggnation. En miljö med förutsättningar för samhällslivet passar inte alls dessa personer. För dem
är samhällslivets ljud och synintryck ytterst distraherande, vilket medför oro och ångest. Självständighet för dessa
personer är på nivån att kunna gå en slinga inne på den egna tomten, utan personal och då får inga störande yttre
faktorer finnas. Sysselsättning kan vara att trä en ring på en stolpe och i nästa varv ta bort ringen. Att klara det på
egen hand och gå utan personal, är en prestation för denna grupp. De behöver få göra saker i egen takt,
sysselsätta hjärna, få luft och ljus, känna solvärme och höra en fågel. Detta kräver en väl anpassad miljö. Sådana
framsteg som är intränade, kan gå förlorade vid flytt och förändring. Varje förändring i vardagen kan bli djupt
ångestladdad, och kan medföra att intränade framsteg går förlorade och personen går bakåt  i sin förmåga och
personalens jobb att få personen dithän, är “bortkastad”. Man får börja om på noll, eller på -10.

De boende hade förut daglig verksamhet i den fristående byggnaden på tomten. Denna byggnad var först
enhetschefens kontor plus garage. Kommunen byggde om den till en passande lokal för daglig verksamhet.
Personalen jobbade upp ett väl fungerande koncept att arbeta med alla utifrån var individs specifika behov, nära
hem om någon blev trött eller sjuk. Samma trygga personal hela tiden. Nära hem för byte, om en “toalettolycka”
hände. Efter ett visst antal år kom kommunen på att “arbete” och bostad inte skulle ligga intill varandra och deras
dagliga verksamhet fick inte vara kvar. Nu skulle plötsligt alla bussas till orten Nynäshamn. Flera av de boende
arbetstagarna blev så oroliga att de vägrade gå på bussen, gjorde på sig och kräktes av oro. Stressigt att passa
bussens tid. Allt man hade arbetat upp för dessa personer, var spolierat. Detta att stänga deras dagliga
verksamhet resulterade i hemmasittande, oro och ångest. Nu ska man återigen rycka upp dessa personer ur deras
trygga, men mycket sköra vardag.

Att dessa personer, som bott länge i sin bostad och som börjar bli gamla, ska behöva utsättas för att flytta är
synnerligen olyckligt och kan få förödande konsekvenser, där kontinuitet, rutiner och intränade dagar i samma
spår är av yttersta vikt. Detta kommer bli traumatiserande och en tillbakagång i förvärvad och upparbetad
utveckling.

“Målgruppen har svårt att röra sig i samhället och även att ta sig ut i naturen varför gruppbostäderna behöver en
tillgänglig utomhusmiljö”, skriver man. Hur preciserar man i detta fall en tillgänglig utomhusmiljö för de berörda
personerna? Detta måste göras i behovsanalysen.

Vidare skriver man att det nya boendet bör ligga i orten Nynäshamn med ett avskilt läge. Hur kan ett läge i
Nynäshamns tätort vara avskilt utan störande omgivning och samtidigt också ha en tillgänglig utomhusmiljö där
man kan ta sig ut i naturen? De personer det gäller har under lång tid bott i Sorunda och att bryta upp dem för att
flytta dem till tätorten skulle innebära stora problem för den här särskilda gruppen.
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Yrkande
Med ovanstående som grund, yrkar vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti på återremiss för att följande ska
åtgärdas och utredas:

1. att en ersättning för Sorunda gruppbostäder ska planeras i Sorunda och inte i orten Nynäshamn. I
Sorunda finns den avskildhet och den utomhusmiljö dessa personer som blir berörda är i behov av. Vi
anser dessutom att det är en självklarhet att kommunal service ska finnas tillgänglig i hela vår kommun.

2. att behovsanalysen angående målgruppen förtydligas ytterligare ner på individnivå, där denna målgrupps
mycket specifika behov anges tydligt och utförligt, för att fastighetsavdelningen ska förstå vilka krav som
ställs på ersättningsbostäder.

3. att man för denna målgrupp bör ha Daglig Verksamhet i en fristående byggnad intill boendet. Att ha
verksamhet nära hemmet har stora fördelar för denna målgrupp på flera olika sätt som här ovan beskrivs.

4. att undersöka huruvida vår  kommun har möjlighet att köpa fastigheten och därmed kunna fortsätta
bedriva verksamheten där, istället för att bygga nytt, och då kunna renovera egna lokaler för framtida bruk,
såsom fortsatt gruppbostad, alternativt demens- eller äldreboende.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lou-Lou Hillstad
Ledamot i Socialnämnden samt
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
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PROTOKOLL Sida 10(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58/21 SON/2021/0060/061-3 

Svar på medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i 
hemmet för anhörig 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat genom socialnämndens beslut 
angående Ordförandeförslag om avgiftsfri avlösning i hemmet. 

Ärendet 
Den 25 oktober 2019 registrerades det nu aktuella medborgarförslaget som inkommit till 
kommunen. Förslaget har lämnats av Nynäshamns demensförening genom ordförande Barbro Ollén.  
Medborgarförslaget beskriver behovet av avlösning i hemmet samt betydelsen av avlösning i 
hemmet särskilt för anhöriga som vårdar demenssjuka i hemmiljö. I korthet innebär förslaget en 
utökning av den kostnadsfria avlösningen i hemmet från 10 timmar till 20 timmar. Ärendet har 
inkommit som ett medborgarförslag.  
 
Förvaltningen kan konstatera att det nu aktuella medborgarförslagets önskemål motsvaras av 
ordförandeförslaget som socialnämnden fattade beslut om 3 mars, Beslut SON § 25, 2021-03-03 - 
Ordförandeförslag om kostnadsfri avlösning i hemmet. Förvaltningen finner därmed inte anledning 
att vidare utreda frågan då den i sin helhet har omfattats av beslutat ordförandebeslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat genom socialnämndens beslut 
angående Ordförandeförslag om avgiftsfri avlösning i hemmet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget anses 
vara besvarat genom socialnämndens beslut angående Ordförandeförslag om avgiftsfri avlösning i 
hemmet. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 40, 2021-04-14 - Svar på medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i 
hemmet för anhörig 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0060/061-1 
Medborgarförslag - Att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som vårdar manhustru från 
10 till 20 tim i mån 
Beslut SON § 25, 2021-03-03 - Ordförandeförslag om kostnadsfri avlösning i hemmet 
Ordförandeförslag om avgiftsfri avlösning i hemmet 
Svar till socialnämndens ordförande angående fråga om kostnad för avgiftsfri avlösning i hemmet 

Skickas till 
Akten 
Myndighet äldre och funktionshinder 
Förslagsställaren 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 11(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59/21 SON/2021/0033/002-8 

Redovisning av delegationsbeslut mars 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för mars 2021. 

Ärendet 
1. Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under mars 2021  
2. Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under mars 2021  
3. Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under mars 2021  
4. Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under mars 2021  
5. Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under mars 2021  
6. Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under mars 2021  
7. Övriga delegationsbeslut under mars 2021  
 
Förteckningarna och beslut finns att läsa i pärmar som finns tillgängliga innan och under 
sammanträdet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0033/002-5 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 12(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60/21 SON/2021/0108/000-3 

Kvalitetsberättelse 2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Ärendet 
Enligt SOSFS 2011:9 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete” ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara 
för att det finns ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av 
ledningssystemet ska verksamheten planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram en kvalitetsberättelse för år 2020. Syftet med kvalitetsberättelsen 
är att ge en samlad bild av det övergripande kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamheter. 
Till skillnad från patientsäkerhetsberättelsen är kvalitetsberättelsen inte lagstyrd, men ändå ett 
viktigt dokument för att säkra kvalitetsarbetet. Kvalitetsberättelsen utgår från bestämmelser och 
rekommendationer i bland annat Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9, 
Socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen samt resultaten av brukarundersökningar.  
 
Kvalitetsberättelsen är en redovisning av årets kvalitetsarbete och innehåller bland annat en 
sammanställning av de egenkontroller som gjorts i verksamheterna, resultat av 
brukarundersökningar och uppföljningar samt analyser utifrån detta. Vidare redovisas de 
kvalitetsområden som förvaltningen kommer att arbeta vidare med under innevarande år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 41, 2021-04-14 - Kvalitetsberättelse 2020 : 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0108/000-1 
Kvalitetsberättelse 2020 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer SOF 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 61/21 SON/2021/0084/001-3 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Ärendet 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” ska 
vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns 
ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Förvaltningen har, utifrån föreskriften, tagit fram förslag 
till kvalitetsledningssystem som ska ersätta det tidigare dokumentet ”Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete” som antogs av socialnämnden 2013-12-17. Förvaltningen föreslår att 
nämnden antar förslaget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens förslag till 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 42, 2021-04-14 - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0084/001-1 
Nytt dokument ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
Äldre dokument ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer SOF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 14(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62/21 SON/2021/0091/004-3 

Riktlinje lex Sarah 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till ny riktlinje avseende lex Sarah. 

Ärendet 
Lex Sarah är benämningen på de bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshinder som reglerar skyldigheten att rapportera missförhållanden och risk för 
missförhållanden i verksamheten. Förvaltningen har tagit fram förslag på ny lex Sarah-riktlinje som 
nämnden föreslås anta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ny riktlinje avseende lex Sarah.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ny riktlinje 
avseende lex Sarah med tillägget att inkludera en formulering om att biståndsutskottet ska löpande 
informeras om pågående Lex Sarah. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD) yrkar att Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till ny 
riktlinje avseende lex Sarah. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 43, 2021-04-14 - Riktlinje lex Sarah 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0091/004-1 
Förslag till ny riktlinje avseende lex Sarah 
Äldre lex Sarah-riktlinje 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer SOF 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

63/21 Nestor 
Eva Lindqvist, FoU-chef, informerar om Nestors uppdrag, hur de arbetar samt fokusområden för 
2021.   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

64/21 Nämndstatistik 
Carin Forest, utredare, föredrar förslag på vilken nämndstatistik nämnden ska få del av vid olika 
tillfällen.   



 

PROTOKOLL Sida 17(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

65/21 Nämndens möte med revisorerna 25 maj 
Revisorerna har tidigare kallat hela nämnden till ett möte 25 maj. De har lämnat frågor som de 
önskar att socialnämnden ska svara på. 

Antonella Pirrone (KD) informerar om att revisorerna har ändrat mötet så att det endast gäller 
presidiet och inte hela nämnden. Antonella Pirrone (KD) uppmanar partier som inte är med i 
presidiet att lämna in eventuella synpunkter under kommande vecka.  
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

66/21 Övriga informationsärenden 
Carin Forest, utredare, informerar om status för den pågående hemtjänstutredningen.  
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

67/21 Övriga frågor 
Johann Wolf (SD) anmäler en övrig fråga om personalsituationen inom förvaltningen. Johann Wolf 
(SD) undrar vad nämnden kan göra för att förbättra situationen för anställda. Frågan bordläggs till 
nästa sammanträde.  
 
Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om prosperutredningen. Frågan bordläggs till nästa 
sammanträde. 
 
Tony Nicander (V) anmäler en övrig fråga om ärendehantering. Frågan bordläggs till nästa 
sammanträde. 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

68/21 Sekretessärende - Hemlighållande av vistelseort och 
umgängesbegränsning 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

69/21 Sekretessärende - Nedläggning av faderskap 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

70/21 Sekretessärende - Delegering av enskilt ärende till 
biståndsutskottet 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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