PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

Plats och tid

Landsort, 2020-11-24 kl. 09.00-12:20
Mötet ajournerades 10:15-10:30

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), ordförande
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande
Fredrik Brodin (M), §§ 138-151, via Teams
Helena Göransson (L)
Ulla Johansson (S)
Tony Nicander (V)
Ie Frisén (S), ersätter vakant plats, §§ 138-151, via Teams
Gunnel Jonsson (M), ersätter Eva Wennerberg (C), §§ 138-151, via Teams
Parvane Ahmadi (SN), ersätter Lou-Lou Hillstad (SN), §§ 138-151, via Teams
Christina Sönnergren, ersätter Johan Wolf (SD), §§ 138-151, via Teams

Icke tjänstgörande ersättare

Noomi Hertzberg Öberg (KD), §§ 138-151, via Teams
Greta Olin Landström (PPin), §§ 138-151, via Teams
Ola Hägg (S), §§ 138-151, via Teams

Paragrafer
§§ 138-152

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, plan 3, 2020-12-01 kl. 11:00.

Underskrifter
Roland Junerud (S)
Justerare

Antonella Pirrone (KD)
Ordförande

Olivia Gustafsson
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-24
Anslaget sätts upp: 2020-12-01
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Underskrift

Anslag
Anslaget tas ned: 2020-12-23

Utdragsbestyrkande

Sida 1(19)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

Plats och tid

Landsort, 2020-11-24 kl. 09.00-12:20
Mötet ajournerades 10:15-10:30

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), ordförande
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande
Fredrik Brodin (M), §§ 138-151, via Teams
Helena Göransson (L)
Ulla Johansson (S)
Tony Nicander (V)
Ie Frisén (S), ersätter vakant plats, §§ 138-151, via Teams
Gunnel Jonsson (M), ersätter Eva Wennerberg (C), §§ 138-151, via Teams
Parvane Ahmadi (SN), ersätter Lou-Lou Hillstad (SN), §§ 138-151, via Teams
Christina Sönnergren, ersätter Johan Wolf (SD), §§ 138-151, via Teams

Icke tjänstgörande ersättare

Noomi Hertzberg Öberg (KD), §§ 138-151, via Teams
Greta Olin Landström (PPin), §§ 138-151, via Teams
Ola Hägg (S), §§ 138-151, via Teams

Paragrafer
§ 152

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, plan 3, 2020-12-03 kl. 11:00.

Underskrifter
Roland Junerud (S)
Justerare

Antonella Pirrone (KD)
Ordförande

Olivia Gustafsson
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-24
Anslaget sätts upp: 2020-12-03
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Underskrift

Anslag
Anslaget tas ned: 2020-12-25

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

Övriga deltagare

Marlen Terrell, förvaltningschef §§ 138-151
Anna Kessling, administrativ chef §§ 138-151
Annette Ritari, avdelningschef §§ 142-151
Gabriella Rodling, avdelningschef §§ 138-151
Sofia Stenman, avdelningschef §§ 138-151
Håkan Lythell, controller §§ 138-149
Johanna Briving, kvalitétsutvecklare §§ 138-151
Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/jurist
Elin Giotis, social hållbarhetsstrategi KSF §§ 148-149
Magnus Pettersson, tf gruppchef § 152
Carin Forest, utredare § 147
Annika Lund Lagerberg, utredare §§ 147-148
Aline Friman Varre, politisk sekreterare §§ 138-151
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare §§ 138-151

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 2(19)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 138/20

Fastställande av dagordning

§ 139/20

Ekonomisk uppföljning
Beslutspunkter

§ 140/20

Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänst

§ 141/20

Yttrande över Riktlinjer för hållbart byggande

§ 142/20

Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Bris region 2021

§ 143/20

Sammanträdesplan 2021

§ 144/20

Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020

§ 145/20

Väckt ärende från Socialdemokraterna - Åtgärder för ungdomar i utanförskap
Informationsärenden

§ 146/20

Utkast på verksamhetsplan 2021

§ 147/20

Rapport om åtgärder för minskad arbetslöshet

§ 148/20

Information om införande av IBIC

§ 149/20

Information om samarbetsavtalet mellan Nybo, SON och KS

§ 150/20

Övriga informationsärenden

§ 151/20

Övriga frågor

§ 152/20

Sekretessärende - Vårdnadsöverflytt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 3(19)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

Sida 4(19)

138/20 Fastställande av dagordning
Roland Junerud (S) väcker ett ärende om åtgärder för ungdomar i utanförskap. Ärende blir § 145 i
dagordningen. Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.
Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om stockholmenkäten.
Greta Olin Landström (PPin) anmäler en övrig fråga om äldreomsorgslyftet.
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning §§ 138-140, §§ 142-145, § 147, § 141, § 146,
§§ 148-152.
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

139/20 Ekonomisk uppföljning
Håkan Lythell, controller, föredrar uppföljningen av nämndens ekonomi.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 5(19)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

§ 140/20

Sida 6(19)

SON/2020/0158/001-4

Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom
hemtjänst
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut och att Socialnämnden ska
återkomma till en diskussion om ett matlyft under 2021.

Ärendet

I dag distribueras matlådor till brukarna dagligen, sju dagar per vecka. Vid Socialnämndens
sammanträde den 28 januari 2020 fattades beslut (SON 2020-01-28, §13/20)
om att, som ett led i den åtgärdsplan med effektiviseringsåtgärder förvaltningen tagit fram, uppdra
till förvaltningen att göra en översyn av matdistributionen inom hemtjänsten för att överväga färre
leveransdagar. Utredningen bygger på scenariot att matdistribution skulle ske tre dagar i veckan
istället för, som idag, sju dagar i veckan.
Utredningen visar att den totala ekonomiska effekten för socialförvaltningen skulle landa på ett plus
på 1 500 000 kr jämfört med idag, förutsatt de förbehåll enhetschefen för hemtjänsten egen regi
uppmärksammat förvaltningen om.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att matdistribution ska ske maximalt tre gånger per vecka från och med
2021-01-01.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till
beslut och att Socialnämnden ska återkomma till en diskussion om ett matlyft under 2021.

Yrkanden

Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.
Tony Nicander (V) yrkar bifall till socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.
Roland Junerud (S) yrkar bifall till socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 93, 2020-11-10 - Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom
hemtjänst
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0158/001-2
Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänsten

Skickas till

Akten
Myndighet ÄO
Avdelning Äldreomsorg
Externa utförare
BUF Kostchef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

§ 141/20

Sida 7(19)

SON/2020/0185/000-4

Yttrande över Riktlinjer för hållbart byggande
Socialnämndens beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelseförvaltningen.

Reservationer och särskilda yttranden

Parvane Ahmadi (SN) lämnar ett särskilt yttrande, se Bilaga A.

Ärendet

Socialnämnden har fått en remiss från avdelningen för planering och samhällsutveckling på
kommunstyrelseförvaltningen avseende en revidering av Riktlinjer för hållbart byggande. Svaret ska
vara avdelningen tillhanda senast 2020-11-30.
Dokumentet Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun beskriver kommunens
övergripande riktlinjer för ett hållbart byggande. Riktlinjerna riktar sig till de samhällsbyggnadsprojekt som genomförs i kommunen.
Riktlinjerna utgår från de sex kommunala riktlinjer som har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och
finns under rubrikerna:
Ekologisk hållbarhet:
1. Det vi bygger i Nynäshamns kommun ska tillvarata platsens naturliga förutsättningar och
bidra till biologisk mångfald
2. I Nynäshamns kommun skapas förutsättningar för människor att göra hållbara livsstilsval
som har minimal negativ påverkan på klimatet och miljön
Social hållbarhet
3. Nynäshamns kommun är en plats för alla generationer och präglas av trygghet, jämlikhet
och tillgänglighet
4. Varje medborgare i Nynäshamns kommun har möjlighet att främja sin hälsa i vardagen
Ekonomisk hållbarhet.
5. Det som byggs i Nynäshamns kommun baseras på hållbara val och överlagda
livscykelkostnader
6. I Nynäshamns kommun skapas en god ekonomisk tillväxt som främjar den sociala miljön
och bidrar till en positiv verkan på klimatet.
I dokumentet tydliggörs också vad ett hållbart byggande innebär med konkreta exempel.
Förvaltningen förslag till yttrande redovisas i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som
sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

Sida 8(19)

Yrkanden

Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.
Parvane Ahmadi (SN) yrkar bifall till socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg
enligt Bilaga A.

Propositionsordning

Proposition 1
Bifall mot avslag till socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut.
Proposition 2
Bifall mot avslag till Parvane Ahmadi (SN) tilläggsyrkande enligt Bilaga A.

Proposition

Proposition 1
Ordförande ställer bifall till socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut mot avslag och finner att
Socialnämnden beslutar att bifalla socialnämndens arbetsutskott förslag till beslut att överlämna
förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.
Proposition 2
Ordförande ställer bifall mot avslag till Parvane Ahmadis (SN) tilläggsyrkande enligt Bilaga A mot
avslag och finner att Socialnämnden beslutar att avslå Parvane Ahmadis (SN) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 94, 2020-11-10 - Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom
hemtjänst
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0185/000-2
Internremiss: Riktlinjer för hållbart byggande
Riktlinjer för hållbart byggande. Remissversion

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Nynäshamns kommun
Västerby 2020-11-24

Yttrande över remiss – Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun,
diarienummer SON/2020/0185/000-2
Vi anser att det är positivt att vår kommun tar fram ett dokument där man får kontroll på projektering,
exploatering, byggande och förvaltning. Dock saknar vi ett dokument som kompletterar detta och som
riktar sig mer mot exploatering, byggaktörer och entreprenörer.
Bakgrund
Det finns idag redan existerande system som är inarbetade i byggindustrin som följer “Allmän materialoch arbetsbeskrivning”, AMA och “Boverkets Byggregler”, BBR. Dessa system är lätta att följa för både
beställare och byggaktörer. Sweden Green Building Council, SGBC, som är Sveriges ledande
medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande har vidareutvecklat certifieringssystemet
“Miljöklassning” där en byggnad tilldelas klassningen “brons”, “silver” eller “guld”.
För att bli medlem i organisationen betalar man en medlemsavgift. Kommuner (ej kommunala bolag) och
regioner som har under 100 000 invånare betalar 25 000 kr/år. Titania, som fick markanvisning i Ösmo,
är medlem i SGBC.
Yrkande
Vi yrkar:
● bifall till Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun, diarienummer
SON/2020/0185/000-2.
Tilläggsyrkande:
Vi yrkar också:
● att förvaltningen inarbetar det egna systemet med ett system som redan är utvecklat för
byggindustrin. Annars finns det risk att vår kommun tar fram en produkt som inte fungerar med
utvalda exploatörer och byggaktörer.
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lou-Lou Hillstad
Ledamot i Socialnämnden

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

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

§ 142/20
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SON/2020/0019/009-5

Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Bris region
2021
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om 29 855 kr för
verksamhetsåret 2021.

Ärendet

BRIS ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2021 ansöker Bris
om 62 000 kr. I ansökan har inte presenterats hur summan har räknats fram.
Socialnämndens budget för 2020 är ansträngd. Enligt socialförvaltningens bedömning är BRIS dock
berättigade bidrag då det finns anledning att anta att kommunens barn vänder sig till verksamheten.
Med anonymiteten finns inget sätt att veta i hur stor utsträckning barn i Nynäshamns kommun
använder sig av föreningens stödverksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om
29 855 kr för verksamhetsåret 2021.

Arbetsutskottets beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i
samhället, föreningsbidrag om 29 855 kr för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 96, 2020-11-10 - Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Bris region 2021
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0019/009-2
Bris ansökan om verksamhetsbidrag från Socialnämnden
Ansökningsbrev Bris
Bris budget 2020 prognos 2021
Bris årsberättelse 2019 uppslag
Inbjudan Bris nätverk
Bilageförteckning Bris
Bris långsiktiga plan 2017-2021
Bris stadgar beslutade 20190518

Skickas till

Bris, Olle Pallin-Cox Regionombud Bris
bris.mitt@bris.se
Akt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

§ 143/20
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SON/2020/0219/004-4

Sammanträdesplan 2021
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2021.

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 förslaget till sammanträdesplan föreslås socialnämndens sammanträdesdagar flyttas från tisdag till
onsdag. Biståndsutskottets sammanträdesdagar föreslås bli torsdag eftermiddagar istället för
fredagar.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2021.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
sammanträdesplan för 2021.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 95, 2020-11-10 – Sammanträdesplan 2021
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0219/004-1
Sammanträdesplan 2021

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

§ 144/20

SON/2020/0036/002-20

Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för oktober 2020.

Protokollsanteckningar

Förvaltningen återkommer med förtydligande om ett delegationsbeslut om familjehemsplacering
med höga kostnader nästa nämnd.

Ärendet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under oktober 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under oktober 2020
Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under oktober 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under oktober 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under oktober 2020
Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under oktober 2020
Övriga delegationsbeslut under oktober 2020

Förteckningarna och beslut finns att läsa i pärmar som tas med till sammanträdet.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för oktober 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0036/002-16

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

§ 145/20

Sida 12(19)

SON/2020/0233/000-2

Väckt ärende från Socialdemokraterna - Åtgärder för
ungdomar i utanförskap
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att besvara det väckta ärendet med att inkludera frågorna som ärendet
berör i verksamhetsplanen.

Ärendet

Socialdemokraterna väcker ett ärende om åtgärder för ungdomar i utanförskap utifrån en tidigare
utredning ”Så kan problematisk skolfrånvaro i Nynäshamns kommun förebyggas och minskas”.
Utredningen finansierades av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden under 2016-2017.
Socialdemokraterna yrkar:
- Att socialnämnden beslutar att initiera en utvärdering av de första två åren efter
utredningen ”Så kan problematisk skolfrånvaro i Nynäshamns Kommun förebyggas och
minskas” i syfte att granska hur kommunen efterlever och verkställer insatsförslagen.
- Att göra en ekonomisk utvärdering förslagsvis med avstamp i sociala investeringskalkyler
kring om Nynäshamns kommun ekonomiskt är på rätt väg jämfört med de kalkyler som
finns i utredningen.
- Att utifrån utredningens resultat ta ställning till om ytterligare insatser bör sättas in.
Ärendet redovisas ytterligare i Bilaga B.

Yrkanden

Roland Junerud (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas väckta ärende.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att Socialnämnden besvarar det väckta ärendet med att
inkludera frågorna som ärendet berör i verksamhetsplanen.
Tony Nicander (V) yrkar bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande mot bifall till socialdemokraternas väckta
ärende och finner att Socialnämnden beslutar att bifalla Antonella Pirrones (KD) yrkande att besvara
det väckta ärendet med att inkludera frågorna som ärendet berör i verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Väckt ärende från Socialdemokraterna – Åtgärder för ungdomar i utanförskap

Skickas till

Akten
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

SOCIALNÄMNDEN
Väckande av ärende
Datum:2020-11-17

Utvärdering och initiering av åtgärder för att minska
utanförskap av de som har neuropsykiatriska sjukdomar
Inledning
Under 2016 tog socialnämnden initiativ till kontakt med WE Mind som för tillfället hade
ett behandlingshem för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. Bakgrunden till
initiativet var att institutionskostnaderna hade ökat för barn och unga och nämnden
upplevde att det fanns brister i insatserna. Problemet hade även diskuterats med
barn- och utbildningsnämnden utan att ett insatsbatteri hade startat. Tanken med
kontakten med WE Mind var att vi kanske kunde starta bättre insatser på hemmaplan
för att minska inläggningarna på institution. Vi kunde också se att de som hade
problem tidigt under sin skoltid dessutom kunde följas till omhändertagande enligt
LVM i ganska unga år med ett mycket destruktivt missbruksbeteende.
Under mötet med WE Mind kom frågan upp om det var möjligt att finansiera
insatserna genom ”socialt utfallkontrakt” i dagligt tal kallad social investering. Kontakt
togs med Lexell Social Ventures som hade gjort något liknande i Norrköping.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gick gemensamt vidare i frågan.
För att Lexell skulle kunna ta ställning till en eventuell social investering i Nynäshamn
måste man ha en startpunkt att ta ställning till som behövde bekostas av den sökande
kommunen. Detta ställde sig de beslutande nämnderna positiva till.
Nämnderna finansierade tillsammans en förstudie av Prosper AB ” resultatet blev ”Så
kan problematisk skolfrånvaro i Nynäshamns Kommun förebyggas och minskas” som
nämnderna var väldigt nöjda med. Det bör också sägas att det fanns en politisk
enighet kring att hantera frågeställningen på detta sätt. Utredningen visade att det
fanns ett behov av insatser inom Nynäshamns kommun och att den skulle kunna
fungera som en nollpunkt som sen skulle utvärderas gentemot utfallet. Åtagandet från
Lexell skulle påbörjas 2018 och pågå till och med år 2022. Åtagandet skulle innehålla
de föreslagna insatserna i rapporten. Barn– och utbildningsnämnden biföll
utredningens förslag 2017-10-30 och kommunstyrelsen biföll förslaget 2017-12-30
med en start höstterminen 2018. Senare oklart när togs beslut att inte gå vidare med
socialt utfallskontrakt utan genomföra insatser i egen regi. En av åtgärderna var så
kallade närvaroteam och även mindre klassrum för de i behov av det.
Aktuellt
Nu har det gått två år av insatsperioden och det hade om förslaget godkänts varit tid
för en mellanrapport hur utvecklingen går och om justeringar behöver göras. Inom
socialnämndens område ser vi att kostnaden för institutionsvård för barn och unga har
fördubblats år 2019 jämfört med år 2018 (källa KPB). Om ökningen av kostnader även
har inträffat inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde vore det bra att
redan nu justera insatskatalogen. Att tidigt ramla ur samhällssystem innebär väldiga
kostnader för välfärdssystemet plus det lidande som den utsatte får uppleva. Tidigare
hade vi en ekonom i Nynäshamns kommun som var utbildad i kalkylmodellerna för
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sociala investeringar. Om vi inte har någon nu borde nämnden ha någon form av
scenariohanteringar kring ekonomi och sociala investeringar. Sambandet mellan
satsningar i förebyggande syfte och minskade kostnader i ett längre perspektiv bör
särskilt belysas.
Förslag till beslut
 Att socialnämnden beslutar att initiera en utvärdering av de första två åren
efter utredningen ”Så kan problematisk skolfrånvaro i Nynäshamns Kommun
förebyggas och minskas” i syfte att granska hur kommunen efterlever och
verkställer insatsförslagen.
 Att göra en ekonomisk utvärdering förslagsvis med avstamp i sociala
investeringskalkyler kring om Nynäshamns kommun ekonomiskt är på rätt väg
jämfört med de kalkyler som finns i utredningen.
 Att utifrån utredningens resultat ta ställning till om ytterligare insatser bör
sättas in.

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Roland Junerud
Gruppledare
2: e vice ordförande

Ola Hägg
Ersättare

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24
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Utkast på verksamhetsplan 2021
Carin Forest, utredare, föredrar ett utkast på verksamhetsplanen. Socialnämnden diskuterar utkastet
till verksamhetsplanen och framför bland annat vikten av det förebyggande arbetet samt behovet av
förtydligande av förkortningar. Det har lyfts att nämnden behöver utveckla ekonomiska analyser
samt identifiera inom vilka områden de ekonomiska analyserna behövs. Nämnden önskar även
tydliggöra vikten av samarbete med barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningen tar med sig nämndens synpunkter inför framtagande av slutversionen av
verksamhetsplanen. Nämnden tar beslut om verksamhetsplanen på sammanträdet 15 december
Antonella Pirrone (KD) föreslår att partierna inkommer med eventuella synpunkter innan beslut i
nämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24

147/20 Rapport om åtgärder för minskad arbetslöshet
Annette Ritari, avdelningschef, informerar om arbetet för att minska arbetslöshet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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148/20 Information om införande av IBIC
Annika Lund Lagerberg, utredare och projektledare IBIC, informerar om IBIC, Individens behov i
centrum, samt projektet för att införa IBIC.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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149/20 Information om samarbetsavtalet mellan Nybo, SON
och KS
Elin Giotis, social hållbarhetsstrategi, informerar om samarbetsavtalet mellan Nybo, SON och KS. Elin
Giotis berättar att parterna upplever att samverkan har fungerat bra samt att de kommer skicka ut
en årsrapport till nämnden i början av nästa år.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-24
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150/20 Övriga informationsärenden
Anna Kessling, administrativ chef, informerar om publicering av ärendet till AU.
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om bortkoppling från enskilt ärende.
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om aktuella läget med corona. Covid-19 avdelningen är
aktiverad.
Anders Karlsson (M) informerar om presidiets möten med revisorerna. Revisorerna kommer att ha
synpunkter i sin rapport
Antonella Pirrone (KD) informerar om arbete i kommunen med trygghetsboenden. Antonella Pirrone
(KD) tänker bjuda in någon för att prata om det projektet som pågår.
Antonella Pirrone (KD) informerar om användning av pengar för avlösning i hemmet samt att hon
har begärt en kostnadskalkyl.
Antonella Pirrone (KD) informerar om att hon önskar utreda förenklad biståndsbedömning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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151/20 Övriga frågor
Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om stockholmenkäten. Ola Hägg (S) önskar att nämnden får
information om utvärdering av svar i stockholmsenkäten. Förvaltningen återkommer med
informationen.
Greta Olin Landström (PPin) anmäler en övrig fråga om äldreomsorgslyftet. Greta Olin Landström
(PPin) önskar en redovisning om vad som pågår med äldreomsorgslyftet. Förvaltningen återkommer
med informationen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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152/20 Sekretessärende - Vårdnadsöverflytt
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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