
 

PROTOKOLL Sida 1(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-22 
Anslaget sätts upp: 2022-06-27             Anslaget tas ned: 2022-07-19 
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen, plan 3  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-06-22 kl. 09.00-12:05 
Mötet ajourenerades: 09:50-09:53, 10:20-10:43 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande §§ 64-80  
Magnus Liljeström (S), ersätter Roland Junerud (S) §§ 81-82 
Christina Sönnergren (M) 
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C) 
Ulla Johansson (S) 
Petra Zallin (S), ersätter Daniel Jobark (S) 
Åse Hermansson, ersätter Lou-Lou Hillstad (SN) 
Tony Nicander (V) 
Tony Björklund (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
David Öberg (KD), §§ 64-80 Christine 
Chiacchiaretta (M) §§ 64-80, Magnus 
Liljeström (S), §§ 64-80 Johann Wolf (SD) §§ 
64-80 

 

 

Paragrafer 
§§ 64-82 

Justeringens plats och tid 
Kommushus A plan 3, 27 juni kl 13:30 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Ulla Johansson  (S) 
Justerare 

 
  
 
Camilla Skyttman  
Sekreterare  
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Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef  
Mikael Landberg, avdelningschef §§ 64-80 
Annette Ritari, avdelningschef §§ 64-81 
Gabriella Rodling, avdelningschef §§ 64-80 
Peter Vesterholm, stabschef §§ 64-80 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist  
Anette Larsson-Beckman, kvalitetsstrateg §§ 64-80 
Carin Blomberg Forest, verksamhetsstrateg §§ 64-80 
Matilda Maxe, utredare §§ 64-80 
Aline Fiman Varre, politisk sekreterare § 79 
Marie-Louise Doverland, § 81 
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Innehållsförteckning             
  Upprop och anmälningar om förhinder 
  Val av justerare 
 § 64/22 Fastställande av dagordning 
 § 65/22  Ekonomisk redovisning 

  
Beslutspunkter 

§ 66/22 Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2022 
§ 67/22 Svar på remiss - handlingsplan HBTQ 
§ 68/22 Svar på remiss gällande Socialdemokraternas väckta ärende om utredning 

arbetsmiljö och ledarskap 
§ 69/22 Svar på granskning psykisk ohälsa hos unga 
§ 70/22 Lots på Balder 
§ 71/22 Antagande av huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 

hälsa, vård och omsorg 
§ 72/22 Måltidskonceptet 
§ 73/22 Språkutveckling 
§ 74/22 Redovisning av delegationsbeslut maj 2022 
§ 75/22 Remissvar utredning om organisatorisk tillhörighet äldrefrågor 
§ 76/22 Dataskyddsombudets granskning - sociala medier 

  Informationsärenden 

§ 77/22 Dataskyddsombudets granskning av förvaltningens GDPR-arbete 
§ 78/22 Information om öppenvårdens insatser 
§ 79/22 Förvaltningen informerar 
§ 80/22 Övriga frågor 
§ 81/22 Sekretessärende 2 - nedläggning av faderskap 
§ 82/22 Sekretessärende 3 - förlikningsärendet 
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Fastställande av dagordning 
Socialnämnden bordlägger § 81/22, information SÄBO 
 
Med dessa ändringar fastställer socialnämnden dagordningen.  
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65/22 Ekonomisk redovisning 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om det ekonomiska läget i förvaltningen för perioden 
januari-maj 2022.   
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§ 66/22 SON/2022/0006/000 

Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2022 
Socialnämndens beslut 
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 första kvartalet 2022  
Socialförvaltningen har 12 ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för första kvartalet 2022. 
Förvaltningen har 5 ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för första kvartalet 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0006/000-6 
Statistikrapport ej verkställda beslut första kvartalet 2022 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige  
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§ 67/22 SON/2022/0102/000 

Svar på remiss - handlingsplan HBTQ 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna remissvaret som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.  

Reservationer och särskilda yttranden  
Sverigedemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande innan tiden för justering, se bilaga A.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-11 § 34 att ge kommunstyrelsen i uppdrag i att i samråd 
med övriga nämnder ta fram en handlingsplan för HBTQ-arbetet i Nynäshamns kommun. 
Handlingsplanen är överlämnad till nämnderna och dess förvaltningar på remiss, med sista svarsdag 
1 juli 2022. Kommunstyrelseförvaltningen önskar att nämnderna i remissen ska lämna synpunkter 
på handlingsplanen samt förslagna aktiviteter. Nämnderna är också välkomna att komma med 
förslag på ytterligare aktiviteter, exempelvis om nämnden ser att en viss verksamhets 
utbildningsbehov inte täcks in i nuvarande aktiviteter eller ser ett behov av att en verksamhet 
hbtq+-certifieras. 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna remissvaret som 
sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0102/000-2 
Kostnader i handlingsplan hbtq+-arbete  
Missiv – remiss  
Remissversion handlingsplan hbtq+-arbete  

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Akten  
 

 

 

 

  



 
Socialnämnden 

2022-06-22 

 
 
Särskilt yttrande angående § 67/22 Svar på remiss – 
Handlingsplan HBTQ 
 
Sverigedemokraterna deltog idag i beslut angående Handlingsplan HBTQ arbetet. Vi anser att 
remissvaret är bra och förvaltningen lyfter flera frågor som är mycket viktiga att belysa. 
 
Trots det saknar vi en ordentlig finansieringsplan i frågan och anser att kostnaderna för konsult och 
utbildning är höga. I handlingsplanen har man valt att lyfta fram en tretimmarsutbildning á 24772kr 
per nämnd när denna kostnad bör kunna reduceras genom gemensamma utbildningstillfällen. Vidare 
eftersöker vi utvärderingar från tidigare utbildningar då HBTQ+-frågan är en viktig fråga som inte får 
förringas. Att dela upp utbildningstillfällena anser vi därför inte bara ökar kostnaderna utan också 
minskar likvärdigheten i utbildningen. 

 
För Sverigedemokraterna Nynäshamn 
 
Tony Björklund (SD) 
Ledamot Socialnämnden 
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§ 68/22 SON/2022/0096/001 

Svar på remiss gällande Socialdemokraternas väckta ärende 
om utredning arbetsmiljö och ledarskap 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anse det väckta ärendet besvarat utifrån pågående kartläggning av 
arbetsmiljön inom den kommunala hemtjänsten och dess berörda ledningsstrukturer.  

Ärendet 
Socialdemokraterna inkom 2022-03-21 med ett väckt ärende dnr SON/2022/0096/001-1 gällande 
utredning av arbetsmiljö och ledarskap på den kommunala hemtjänsten.  
 
Socialdemokraternas yrkar i det väckta ärendet att:  
 

1. Att en opartisk utredare tex. företagshälsovården får i uppdrag att utreda de bakomliggande 
orsakerna till den psykosociala arbetsmiljöproblematiken i den kommunal hemtjänsten.  

2. Att föreslå åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö och skapa förutsättningar för en 
fortsatt bra arbetsmiljö.  

3. Att delta och bistå med råd och stöd i samband med implementeringen av de föreslagna 
åtgärderna.  

4. Uppdraget skall vara klart den 25/7 för att presenteras och beredas på Socialnämndens 
arbetsutskott den 10/8.  

Ärendet hanterades på socialnämnden 2022-03-30 där ärendet remitterades till socialförvaltningen 
för beredning dnr SON/2022/0096/001-2.  

Utifrån förvaltningschefen och kommundirektörens beslut om att ge företagshälsovården i uppdrag 
att kartlägga arbetsmiljön och föreslå åtgärder ser förvaltningen inte behov av ytterligare utredning 
enligt det förslag som inkommit från Socialdemokraterna. Då arbetet med arbetsmiljön pågår med 
stöd av företagshälsovården så föreslår förvaltningen att det väckte ärendet ska anses vara 
besvarat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anse det väckta ärendet besvarat utifrån pågående kartläggning av 
arbetsmiljön inom den kommunala hemtjänsten och dess berörda ledningsstrukturer.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anse det väckta ärendet 
besvarat utifrån pågående kartläggning av arbetsmiljön inom den kommunala hemtjänsten och dess 
berörda ledningsstrukturer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0096/001-3 
Väckt ärende från Socialdemokraterna SON/2022/0096/001-1 
Beslut från Socialnämnden 2022-03-30  

Skickas till 
Akten  
Socialdemokraterna  
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§ 69/22 SON/2022/0140/000 

Svar på granskning psykisk ohälsa hos unga 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt eget till revisorerna. 

Ärendet 
Rapport kring granskning av barn och ungas psykiska ohälsa inkommer från de förtroendevalda 
revisorerna i kommunen för samordnat svar från Kommunstyrelsen senast 31a augusti 2022. Den 
samlade bedömningen i revisionsrapporten bedömer att SON, tillsammans med BUN och KS inte helt 
säkerställer en ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa. De två 
frågor/områden där granskningen menar att kommunen endast delvis når upp till förväntade 
resultat handlar om frågorna: 
 
1. Finns det tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan kring barn och ungdomars psykiska 
ohälsa inom kommunen? 
 
2. Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och 
ungdomar? 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt eget till revisorerna.    

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt 
eget till revisorerna.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0140/000-2 
Rapport om barn och ungas psykiska ohälsa  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Revisorerna 
Akten  
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§ 70/22 SON/2022/0152/001 

Lots på Balder 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att förlänga projektanställningen efter 2022-08-11 med 6 månader.  

Ärendet 
I december 2021 inkommer ett förslag från socialnämndens ordförande (SON/2021/0199/000-2). 
Förslaget grundar sig i ett behov av en funktion på plats på Balder som kan stödja personer med 
information samt koordinera aktiviteterna som frivillig organisationer eventuellt vill bedriva i Balders 
lokal. Förvaltningen ges efter nämnden 2021-12-15 i uppdrag att tillsätta en projektanställd lots med 
stationering på Balder. Anställningens omfattning ska uppgå till 40% och vara begränsad i tid till sex 
månader. Lotsen ska bekostas inom ramen för ordinarie budget. I beslutet från Socialnämnden 
2021-12-15 framgår att projektanställningens eventuella förlängning ska tillställas nämnden för 
beslut.  
 
Lotsen på Balder tillträdde sin tjänst 11:e februari 2022, enligt nuvarande avtal löper 
projektanställningen till 2022-08-11. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar två alternativa förslag för ställningstagande i Socialnämnden:  

1. Förlänga projektanställningen efter 2022-08-11 
2. Avsluta projektanställningen i samband med att nuvarande projektanställning löper ut, 

2022-08-11 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att förlänga projektanställningen 
6 månader från och med 2022-08-12. 

Yrkanden 
Tony Nicander (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut  

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag SON/2021/0199/000-2 

Skickas till 
Akten 
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§ 71/22 SON/2021/0236/000 

Antagande av huvudöverenskommelse om länsövergripande 
samverkan kring hälsa, vård och omsorg 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg.  

Ärendet 
För att underlätta och samordna när insatser ges till enskilda från både kommun och region, har 
Storsthlm tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till Huvudöverenskommelse för 
samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län (förkortad HÖK). Storsthlms styrelse 
beslutade 2021-10-14 att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen. 
I Nynäshamns kommun är det socialnämnden som fattar beslut om antagande. Storsthlm önskar få 
kommunernas ställningstagande senast 30 juni 2022. 
 
Det övergripande målet med samverkan mellan regionen och kommunerna är att den enskilde ska 
få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska 
förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i 
Stockholms län. 
 
Målgrupperna är patienter och brukare, inklusive barn och unga, med behov av sammanhållna 
insatser från båda huvudmännen 
 
Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer principer för: 

1. parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig och effektiv 
2. vård och omsorg 
3. struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen 
4. hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt 
5. hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta huvudöverenskommelsen 
om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0236/000-3 
Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg 
Rekommendation överenskommelse samverkan vård och omsorg 
Presentation HÖK 

Skickas till 
Registrator, Storsthlm  
Marlen Terrell, förvaltningschef socialförvaltningen 
Mikael Landberg, beställarchef äldre och funktionshinder samt t.f stabschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorg 
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Sofia Stenman, avdelningschef funktionshinder 
Annette Ritari, avdelningschef individ- och familjeomsorgen 
Akten 
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§ 72/22 SON/2022/0192/001 

Måltidskonceptet 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att under hösten 2022 införa måltidskonceptet inom samtliga verksamheter 
i äldreomsorgen som serverar måltider, detta enligt nedanstående förslag. 

Ärendet 
Målet med införandet av måltidskonceptet är att göra måltidssituationen till en trevlig stund 
att se fram emot för brukaren, att värna om brukarens autonomi genom att involvera 
brukaren i måltidens utformning samt att ta till vara på brukarens egna önskemål och 
behov kopplade till måltiden. För att uppnå målet med införandet av måltidskonceptet 
krävs en rad åtgärder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att under hösten 2022 införa måltidskonceptet inom samtliga verksamheter i 
äldreomsorgen som serverar måltider, detta enligt nedanstående förslag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att under hösten 2022 införa 
måltidskonceptet inom samtliga verksamheter i äldreomsorgen som serverar måltider, detta enligt 
nedanstående förslag. 

Yrkanden 
Tony Nicander (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0192/001-1 
Socialnämnden verksamhetsplan dnr SON/2021/0228/001-1 

Skickas till 
Akten  
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§ 73/22 SON/2022/0198/000 

Språkutveckling 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att införa språkutvecklande insatser som till exempel språk-app och 
språkombud i äldreomsorgens verksamheter och att insatserna ska följas upp under tertialerna 
2023.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Sverigedomokraterna kommer att inkomma med ett särskilt yttrande innan tiden för justering, se 
bilaga B.   

Ärendet 
Omsorgsverksamheterna i Nynäshamns kommun kommer att behöva rekrytera många nya 
medarbetare de kommande åren inom främst äldreomsorgen. En del kommuner har sedan några år 
tillbaka infört olika former av språkutvecklande insatser inom framförallt äldreomsorgens 
verksamheter. 
 
För att klara kompetensförsörjningen bedömer socialförvaltningen att olika former av 
språkutvecklande satsningar behövs för att ge brukarna en trygg och säker omsorg. Vidare gör 
förvaltningen bedömningen att dessa språksatsningar främst ska riktas till äldreomsorgens 
verksamheter där behovet är störst. Exempel på språkutvecklande insatser är språk-appar och 
språkombud 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att införa språkutvecklande insatser som till exempel språk-app och 
språkombud i äldreomsorgens verksamheter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att fortsätta med 
språkutvecklande insatser som till exempel språk-app och införa språkombud i äldreomsorgens 
verksamheter.  

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att insatserna 
ska följas upp under tertiarlerna 2023 

Tony Nicander (V) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut  

Tony Björklund (SD) yrkar bifall till orförandes förslag till beslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande,  

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen 
 

 

 



 
Socialnämnden 

2022-06-22 

 
 
Särskilt yttrande angående § 73/22 Språkutveckling 
 
Sverigedemokraterna deltog idag i beslut angående språkutvecklingsarbetet framförallt inriktat på 
äldreomsorgens verksamhetsområde. Vi anser att det är ett första viktigt steg att ta ett beslut rörande 
verktyg för att öka språkkunskapen hos våra anställda, men det behövs mer. 
 
Sverigedemokraterna har en kraftfullare syn på språkfrågan för de anställda inom äldreomsorgen än 
de flesta andra partier. Det har återkommande rapporterats från både verksamhet och anhöriga till de 
äldre att det förekommer fall där brukarna och utföraren inte förstår varandra språkligt i det dagliga 
mötet. Kan bli socialt stigmatiserande för den äldre som kanske har väldigt få möten i sin vardag.  
Detta är ytterst allvarligt och krafttag behöver tas. Samtidigt är vi fullt införstådda med att 
anställningsbehovet är stort men det får inte bli en ursäkt för att inte ställa språkkrav på den som 
söker anställning. I Sverige erbjuds en väl utvecklad SFI utbildning för nyanlända och det finns stora 
möjligheter till vidare studier inom svenska språket, resurserna saknas alltså inte. Ett skarpt språkkrav 
kan med vår förhoppning öka incitamenten att gå de utbildningar som erbjuds och där lära sig språket 
så att språkbarriärer inte uppkommer. 
 
När det gäller redan anställda har såklart förvaltningen ett högre ansvar för att tillse så 
språkkunskaperna stärks och där finns absolut utrymme för de föreslagna verktygen. 
 
Vi vill därför återigen lyfta att det är viktigt med skarpare krav på språkkunskaper i svenska språket 
och vi bör kunna ta fram en miniminivå med verktyg för validering utan att det blir diskriminerande.  

 
För Sverigedemokraterna Nynäshamn 
 
Tony Björklund (SD) 
Ledamot Socialnämnden 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 15(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 74/22 SON/2022/0029/002 

Redovisning av delegationsbeslut maj 2022 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för maj 2022.   

Ärendet 
Socialnämnden behöver godkänna beslut som har fattats via delegation föregående månad. Aktuella 
delegationsbeslut och delegationslistor finns i bilagan med tillhörande diarienummer. Kontakta 
nämndsekreterare för att få ta del av handlingarna i bilagan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för maj 2022.   

Beslutsunderlag 
Bilaga - Delegationsbeslut och delegationslistor maj 2022 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75/22 SON/2022/0134/001 

Remissvar utredning om organisatorisk tillhörighet äldrefrågor 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S) och Petra Zallin (S) deltar inte i beslutet  

Tony Björklund (SD) reserverar sig mot beslutet och Sverigedemokraterna inkommer med ett 
särskilt yttrande innan tid för justering, se bilaga C.  

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna föreslår en organisationsutredning angående bildande av en äldrenämnd eller 
äldreutskott efter valet som får vägleda i ett beslut i frågan.   

Ärendet 
Socialnämnden har av kommunstyrelseförvaltningen ombetts lämna synpunkter på förslag om en 
eventuell äldrenämnd eller ett äldreutskott. Förvaltningens bedömning är att fördelarna med att 
införa en särskild äldrenämnd/äldreutskott inte överväger de nackdelar som ett införande skulle 
medföra. Förvaltningen föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt eget 
till kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar yttrandet som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar yttrandet som sitt eget till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Yrkanden 
Tony Björklund (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut  
Tony Nicander (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut  
Helena Göransson (L) yrkar biifall till förvaltningens förslag till beslut  

Propositionsordning 
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning: 
bifall till förvaltningens förslag till beslut mot avslag  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag till beslut  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0134/001-2 
Ordförandeförslag 
Kommunstyrelsens utredning om organisatorisk tillhörighet för äldrefrågor 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 



 
Socialnämnden 

2022-06-22 

 
 
Skriftlig reservation § 75/22 Remissvar utredning om 
organisatorisk tillhörighet äldrefrågor 
 
Att inrätta en äldrenämnd alternativt ett äldreutskott har länge varit en viktig fråga för oss 
Sverigedemokrater. Detta då vi Sverigedemokrater anser att de äldre allt för ofta hamnar i 
skuggan av Socialnämndens övriga täckningsområden, något som vi har som mål att komma 
tillrätta med. 
 
Äldrefrågorna har länge behövt lyftas upp avsevärt högre på prioriteringsskalan men i stället ser 
vi generellt allt som oftast att det går åt andra håller, detta speciellt i en tid då utmaningarna ökar 
inom Socialnämndernas arbete med individ- och familjeomsorg, försörjningstöd, migration mm. 
 
Vi Sverigedemokrater är inte nöjda med svaret från förvaltningen då vi ser flera kommuner som 
har goda erfarenheter av ett införande av äldrenämnd, kanske även i kombination med 
omsorgsfrågor (funktionsnedsättning). I remissvaret kan vi inte heller se några ordentliga 
jämförelser med andra kommuner, det finns en uppräkning av flera kommuner som har eller har 
haft en sådan nämnd/utskott men inte så mycket om deras erfarenheter. Sedan 2019 finns en 
äldre- och omsorgsnämnd i Tyresö där erfarenheten idag är god av införandet av nämnden där 
äldre och omsorgsfrågorna fått en avsevärt starkare ställning än tidigare. 
 
Vi kan inte heller hålla med om att det finns fler nackdelar än fördelar att inrätta en äldrenämnd. 
Vi är övertygade om att äldrefrågorna behöver lyftas i alla kommuner och Nynäshamn är inget 
undantag. Därför har vi yrkat avslag på remissvaret, ett svar som innebär att en 
äldrenämnd/utskott inte anses vara aktuellt i Nynäshamns kommun. 
 
 
För Sverigedemokraterna Nynäshamn 
 
Tony Björklund (SD) 
Ledamot Socialnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 17(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 76/22 SON/2022/0055/000 

Dataskyddsombudets granskning - sociala medier 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att nämndens verksamheter får fortsätta använda sociala medier samt att 
ställa sig bakom de i utredningen föreslagna åtgärderna.   

Ärendet 
Nynäshamns kommuns dataskyddsombud gjorde 2021 en granskning av nämndernas användning 
av sociala medier. I rapporten beskrivs problematiken med att använda sociala medier ur ett 
personuppgiftsperspektiv och dataskyddsombudets ställningstagande i frågan är att kommunens 
konton i sociala medier måste stängas. IT- och kommunikationsenheten har stöttat nämnderna i att 
ta fram en riskanalys och konsekvensbedömning samt ett ställningstagande där dataskyddsaspekter 
ställs mot annan verksamhetsnytta vid användningen av sociala medier. Bedömningen är att 
användningen av sociala medier bidrar med många positiva värden till kommunen som inte går att 
ersätta eller hitta alternativa kanaler för. Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om att 
verksamheterna fortsatt får använda sociala medier samt ställer sig bakom de i utredningen 
föreslagna åtgärderna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att nämndens verksamheter får fortsätta använda sociala medier samt att 
ställa sig bakom de i utredningen föreslagna åtgärderna.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att nämndens verksamheter får 
fortsätta använda sociala medier samt att ställa sig bakom de i utredningen föreslagna åtgärderna.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0055/000-2 
Bilaga 1. Dataskyddsombudets vägledning och granskningsrapport sociala medier 
Bilaga 2. Användning av sociala medier – ställningstagande, riskanalys och bedömning enligt artikel 
35 GDPR 
Bilaga 3. Riskanalys 
Bilaga 4. Konsekvensbedömning enligt artikel 35 GDPR 
Bilaga 5. Dataskyddsombudets kommentarer till riskanalys och konsekvensbedömning 
Bilaga 6. Förteckning över sociala medier SOF 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Avdchefer SOF 
 
 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 18(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 77/22 SON/2020/0128/001 

Dataskyddsombudets granskning av förvaltningens GDPR-
arbete 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Dataskyddsombudet har granskat kommunens GDPR-arbete. Resultatet av granskningen 
redovisades i rapport daterad 2020-05-25. Utifrån de synpunkter som framkom i rapporten har 
förvaltningen tagit fram en planering för hur arbetet med GDPR kan säkerställas framöver. 

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 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0128/001-5 
Dataskyddsombudets granskningsrapport 
GDPR-gruppens projektrapport 
Personuppgiftsbehandling enligt GDPR – ansvar och roller 

Skickas till 
Akten  
Dataskyddsombudet Maria Ekstedt 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

78/22 Information om öppenvårdens insatser 
Annika Nordblom, enhetschef, informerar om öppenvårdens insatser för barn- och unga.   



 

PROTOKOLL Sida 20(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

79/22 Förvaltningen informerar 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att förvltningen efter sommaren ska påbörja arbetet 
med en kompetensförsörjningsplan, samt inventera förslag för att Nynäshamns socialförvaltning ska 
betrakas som en mer attraktiv arbetsgivare. 

Anders Karlsson (M) önskar kontinuerlig uppföljning i arbetet med kompetensförsörjningsplanen.  

Marlen Terrell, informerar om tidsplanen för kartläggningen inom hemtjänsten. Vi har fått beskedet 
att Previa har inte möjlighet att ta uppdraget fullt ut, utan använder sig av underleverantören 
Human hearts där det ska ske en överlämning. Det kommer att komma ett utskick till nämnden så 
fort tidsplanen är färdig.  

Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om det ekonomiska underskott som präglar 
hemtjänsten i egen regi samt det åtgärdsläge hemtjänsten befinner sig i. 

Annette Ritari, avdelningschef, informerar om förvaltningens arbete med psykisk hälsa och om 
behovet av central samordning.   



 

PROTOKOLL Sida 21(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

80/22 Övriga frågor 
Inga övriga frågor har inkommit.   



 

PROTOKOLL Sida 22(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

81/22 Sekretessärende 2 - nedläggning av faderskap 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

82/22 Sekretessärende 3 - förlikningsärendet 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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