
 

PROTOKOLL Sida 1(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-11-02 
Anslaget sätts upp: 2022-11-02             Anslaget tas ned: 2022-11-24 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-11-02 kl. 09.00-10:33 

Beslutande 
Anders Karlsson (M), ordförande 
Roland Junerud (S) 
David Öberg (KD) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef  
Peter Vesterholm, stabschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef 
Carin Forest, verksamhetsstrateg § 92 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Anna Torstensson, nämndsekreterare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Linda Strand, verksamhetsutvecklare § 96 

 

Paragrafer 
§§ 88-98 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset plan 3, kl. 11:00 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 88/22 

 
 

Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 89/22 Ansökan om bidrag från BRIS för 2023 
§ 90/22 Remissvar- Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 
§ 91/22 Avrop från ramavtal - hotellås 
§ 92/22 Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns 

kommun 
§ 93/22 Remissvar på kommunstyrelseförvaltningens förtydligande till remiss - 

handlingsplan om hbtq+-arbete 
§ 94/22 Sammanträdesplan 2023 

  Informationsärenden 
§ 95/22 Balanslistan 
§ 96/22 Förvaltningen informerar 

§ 97/22 Övriga frågor 

§ 98/22 Inför socialnämnden 
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Innehållsförteckning

Upprop och anmälningar om förhinder

Val av justerare

§ 8 8 / 2 2

§ 89/22
§ 90/22
§ 91/22
§ 92/22

§ 93/22

§ 94/22

§ 95/22
§ 96/22

§ 9 7 / 2 2

§ 9 8 / 2 2

Fastställande av dagordning

Beslutspunkter

Ansökan om bidrag från BRIS för 2023
Remissvar- Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism
Avrop från ramavtal - hotellås
Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns
kommun
Remissvar på kommunstyrelseförvaltningens förtydligande till remiss -
handlingsplan om hbtq+-arbete
Sammanträdesplan 2023

Informationsärenden
Balanslistan
Förvaltningen informerar

Övriga frågor

Inför socialnämnden

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 3(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om familjerådgivning. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om försörjningsstöd. 
 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
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Fastställande av dagordning
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om familjerådgivning.

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om försörjningsstöd.

Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 4(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89/22 SON/2022/0015/009-9 

Ansökan om bidrag från BRIS för 2023 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i 
samhället, föreningsbidrag med 30 535 kr för verksamhetsåret 2023. 

Ärendet 
Bris ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2023 ansöker Bris 
om 60 000 kr.  
 
Föreningen har tidigare ansökt om bidrag från socialnämnden och beviljats bidrag motsvarande 5 
kr/barn som är skriven i Nynäshamns kommun. För 2022 var summan 30 125 kr. Förvaltningen 
föreslår att Bris beviljas föreningsbidrag med 30 535 kr, 5 kr/barn skrivna i kommunen, vilket 
beviljats tidigare år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag med 30 535 kr för 
verksamhetsåret 2023. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att bevilja föreningen BRIS föreningsbidrag med 60 000 kr för 
verksamhetsåret 2023. 

Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut mot bifall till Roland Juneruds (S) yrkande.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden arbetsutskott beslutar att 
föreslå att socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut att bevilja föreningen 
Bris, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag med 30 535 kr för verksamhetsåret 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0015/009-8 
Ansökan om bidrag från Bris 

1. Ansökningsbrev 2023 
2. Bris årsberättelse 2020 ensidig 
3. Bris långsiktiga plan 2021-2025 
4. Bris stadgar antagna 2021-05-29 
5. Bris budget och prognos 2022-2023 
6. Inbjudan Bris nätverk 
7. Bris årsrapport 2021- Våld- en del av barns vardag 
8. Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina 

Skickas till 
Bris- bris.mitt@bris.se 
Akt 
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§ 89/22

Ansökan om bidrag från BRIS för 2023

SON/2022/0015/009-9

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i
samhället, föreningsbidrag med 30 535 kr för verksamhetsåret 2023.

Ärendet
Bris ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2023 ansöker Bris
om 60 000 kr.

Föreningen har tidigare ansökt om bidrag från socialnämnden och beviljats bidrag motsvarande 5
kr/barn som är skriven i Nynäshamns kommun. För 2022 var summan 30 125 kr. Förvaltningen
föreslår att Bris beviljas föreningsbidrag med 30 535 kr, 5 kr/barn skrivna i kommunen, vilket
beviljats tidigare år.

Förvaltningens förslag ti l l beslut
Socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag med 30 535 kr för
verksamhetsåret 2023.

Yrkanden
Roland Junerud (S) yrkar att bevilja föreningen BRIS föreningsbidrag med 60 000 kr för
verksamhetsåret 2023.

Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Bifall till förvaltningens förslag till beslut mot bifall till Roland Juneruds (S) yrkande.

Proposition
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden arbetsutskott beslutar att
föreslå att socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut att bevilja föreningen
Bris, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag med 30 535 kr för verksamhetsåret 2023.

Besiutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0015/009-8
Ansökan om bidrag från Bris

l. Ansökningsbrev 2023
2. Bris årsberättelse 2020 ensidig
3. Bris långsiktiga plan 2021-2025
4. Bris stadgar antagna 2021-05-29
5. Bris budget och prognos 2022-2023
6. Inbjudan Bris nätverk
7. Bris årsrapport 2021- Våld- en del av barns vardag
8. Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina

Skickas ti l l
Bris- bris.mitt@bris.se
Akt

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 5(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90/22 SON/2022/0416/000-2 

Remissvar- Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som 
sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 

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

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Nynäshamns strategi mot våldsbejakande 
extremism. Den föreslagna strategin syftar till att stärka och värna demokratin samt att göra 
samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter. Socialnämnden har ombetts lämna 
synpunkter på förslaget och inkomma med ett remissvar senast den 30 november. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att problematiken kring våldsbejakande extremism blir belyst. 
Uppfattningen är dock att detta är något som riktar sig mot en liten målgrupp i samhället och 
förvaltningen anser att strategin mot våldsbevakande extremism istället borde vara en del i en mer 
övergripande strategi där motverkandet av flera typer av våld ingår. 
 
Strategin är i stort välformulerad och innehåller relevanta delar men behöver förtydligas i vissa 
delar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Yrkanden  
Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0416/000-1 
Remiss- Nynäshamns kommuns strategi mot våldbejakande extremism 

Skickas till 
Akten 
KSF 
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§ 90/22 SON/2022/0416/000-2

Remissvar- Nynäshamns kommuns strategi mot
våldsbejakande extremism
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som
sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.

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

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Nynäshamns strategi mot våldsbejakande
extremism. Den föreslagna strategin syftar till att stärka och värna demokratin samt att göra
samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter. Socialnämnden har ombetts lämna
synpunkter på förslaget och inkomma med ett remissvar senast den 30 november.

Förvaltningen ställer sig positiv till att problematiken kring våldsbejakande extremism blir belyst.
Uppfattningen är dock att detta är något som riktar sig mot en liten målgrupp i samhället och
förvaltningen anser att strategin mot våldsbevakande extremism istället borde vara en del i en mer
övergripande strategi där motverkandet av flera typer av våld ingår.

Strategin är i stort välformulerad och innehåller relevanta delar men behöver förtydligas i vissa
delar.

Förvaltningens förslag ti l l beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelseförvaltningen.

Yrkanden
Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0416/000-1
Remiss- Nynäshamns kommuns strategi mot våldbejakande extremism

Skickas ti l l
Akten
KSF

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 6(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91/22 SON/2022/0418/000-2 

Avrop från ramavtal - hotellås 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att från ramavtal med Södertörns lås avropa installation av 
196 stycken så kallade ”hotellås” med elektroniska nycklar ”TouchGo” (armband) för lägenheter vid 
Särskilt boende för äldre (SÄBO) till en engångskostnad av ca 1 871 000 sek exkl. moms. 

Ärendet 
Förvaltningen önskar köpa in så kallat ”hotellås” till 196 lägenheter inom särskilt boende (SÄBO) om 
äldre. På SÄBO är det vanligt att brukarna har svårt att hantera nycklar för att låsa om sig på grund 
av fysisk och/eller psykisk ohälsa. Med olåsta dörrar går det inte att undvika att brukare oinbjudna 
kan gå in hos varandra, vilket skapar otrygghet och har negativ inverkan på privatlivet och rätten till 
det egna hemmets privata sfär. Enligt lag får personalen inte låsa dörren om de brukare som vistas i 
sitt hem, det är bara brukaren som får låsa om sig själv. Förvaltningen önskar köpa in en 
elektronisk nyckel i form av ett armband, ”TouchGo”. Detta alternativ innebär att lägenhetsdörren 
låses automatiskt när den stängs och att dörren låses upp så snart som brukaren för sin hand mot 
dörrhandtaget (då armbandet låser upp låset). Installationskostnaden för detta alternativ uppgår till 
9 500 sek per dörr. Då räknar man med att kunna använda befintliga låshus. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att från ramavtal med Södertörns lås avropa installation av 
196 stycken så kallade ”hotellås” med elektroniska nycklar ”TouchGo” (armband) för lägenheter vid 
Särskilt boende för äldre (SÄBO) till en engångskostnad av ca 1 871 000 sek exkl. moms. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0418/000-1 
Investeringskalkyl inköp hotellås 2022 Rosengården 
Investeringskalkyl inköp hotellås 2022 Sunnerbo 
Investeringskalkyl inköp hotellås 2022 Lotsen 
Investeringskalkyl inköp hotellås 2022 Tallåsen 
Ramavtal - Södertörns lås avtal - Delområde 2 

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen 
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§ 91/22

Avrop från ramavtal - hotellås

SON/2022/0418/000-2

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att från ramavtal med Södertörns lås avropa installation av
196 stycken så kallade ''hotellås" med elektroniska nycklar 'TouchGo" (armband) för lägenheter vid
Särskilt boende för äldre (SÄBO) till en engångskostnad av ca l 871 000 sek exkl. moms.

Ärendet
Förvaltningen önskar köpa in så kallat ''hotellås" till 196 lägenheter inom särskilt boende (SÄBO) om
äldre. PåSÄBO är det vanligt att brukarna har svårt att hantera nycklar för att låsa om sig på grund
av fysisk och/eller psykisk ohälsa. Med olåsta dörrar går det inte att undvika att brukare oinbjudna
kan gå in hos varandra, vilket skapar otrygghet och har negativ inverkan på privatlivet och rätten till
det egna hemmets privata sfär. Enligt lag får personalen inte låsa dörren om de brukare som vistas i
sitt hem, det är bara brukaren som får låsa om sig själv. Förvaltningen önskar köpa in en
elektronisk nyckel i form av ett armband, 'TouchGo". Detta alternativ innebär att lägenhetsdörren
låses automatiskt när den stängs och att dörren låses upp såsnart som brukaren för sin hand mot
dörrhandtaget (då armbandet låser upp låset). Installationskostnaden för detta alternativ uppgår till
9 500 sek per dörr. Då räknar man med att kunna använda befintliga låshus.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att från ramavtal med Södertörns lås avropa installation av
196 stycken så kallade ''hotellås" med elektroniska nycklar 'TouchGo" (armband) för lägenheter vid
Särskilt boende för äldre (SÄBO) till en engångskostnad av ca l 871 000 sek exkl. moms.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0418/000-1
Investeringskalkyl inköp hotellås 2022 Rosengården
Investeringskalkyl inköp hotellås 2022 Sunnerbo
Investeringskalkyl inköp hotellås 2022 Lotsen
Investeringskalkyl inköp hotellås 2022 Tallåsen
Ramavtal - Södertörns lås avtal - Delområde 2

Skickas till
Akten
Äldreomsorgen

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 7(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92/22 SON/2022/0043/763-10 

Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare i 
Nynäshamns kommun 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan ställningstagande. 

Protokollsanteckningar 
Det noteras att bilagor till tjänsteutlåtandet har fallit ur systemet och kommer publiceras på nytt 
efter arbetsutskottet mötet. 

Ärendet 
Programmet för uppföljning av privata utförare har reviderats inför kommande mandatperiod, 2023 
– 2026. Det har stor överensstämmelse med nu gällande program och socialförvaltningen anser att 
förslaget i huvudsak är bra. Därför föreslås att socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens 
förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Program för uppföljning av privata utförare 
och lämna förvaltningens yttrande som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.  

Yrkanden 
Roland Junerud (S) och Anders Karlsson (M) yrkar att lämna ärendet till socialnämnden utan 
ställningstagande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0043/763-9 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 92/22 SON/2022/0043/763-10

Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare i
Nynäshamns kommun
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan ställningstagande.

Protokollsanteckningar
Det noteras att bilagor till tjänsteutlåtandet har fallit ur systemet och kommer publiceras på nytt
efter arbetsutskottet mötet.

Ärendet
Programmet för uppföljning av privata utförare har reviderats inför kommande mandatperiod, 2023
- 2026. Det har stor överensstämmelse med nu gällande program och socialförvaltningen anser att
förslaget i huvudsak är bra. Därför föreslås att socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens
förslag.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Program för uppföljning av privata utförare
och lämna förvaltningens yttrande som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.

Yrkanden
Roland Junerud (S) och Anders Karlsson (M) yrkar att lämna ärendet till socialnämnden utan
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0043/763-9

Skickas till
Akten
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 8(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93/22 SON/2022/0102/000-8 

Remissvar på kommunstyrelseförvaltningens förtydligande till 
remiss - handlingsplan om hbtq+-arbete 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslå att socialnämnden överlämnar förvaltningens remissvar som 
sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.  

Protokollsanteckningar 
Det noteras att bilagor till tjänsteutlåtandet har fallit ur systemet och kommer publiceras på nytt 
efter arbetsutskottet mötet. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på handlingsplan för hbtq+-arbete i 
Nynäshamns kommun. I juni 2022 beslutade socialnämnden i ärendet svar på remiss – 
handlingsplan hbtq+-arbete, dnr SON/2022/0102/000-2 att kommunstyrelseförvaltningen behöver 
återkomma med svar på hur föreslagna aktiviteter i handlingsplanen ska utformas, samt hur 
aktiviteterna ska säkerställas inte stå i konflikt med arbetet för jämställdhet innan nämnden kan ta 
ställning till handlingsplanen i sin helhet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har återkommit med dokumentet förtydligande till remiss – 
handlingsplan hbtq+-arbete, dnr SON/2022/0102/000-6 med sista svarsdag för socialnämnden den 
21:a november. Socialnämnden förväntas i detta remissvar endast ta ställning till de förslag och 
aktiviteter som nämnden i det tidigare remissvaret önskade få förtydligat inför beslut.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens remissvar som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen. 

Yrkanden 
Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Roland Junerud (S) yrkar att lämna ärendet till socialnämnden utan ställningstagande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0102/000-7 
Förtydligande till remiss – handlingsplan hbtq+-arbete, dnr SON/2022/0102/000-6 
Beslut SON § 67, 2022-06-22, remiss HBTQ SON/2022/0102/000 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-11-02

Sida 8(13)

§ 93/22 SON/2022/0102/000-8

Remissvar på kommunstyrelseförvaltningens förtydligande till
remiss - handlingsplan om hbtq+-arbete
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslå att socialnämnden överlämnar förvaltningens remissvar som
sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.

Protokollsanteckningar
Det noteras att bilagor till tjänsteutlåtandet har fallit ur systemet och kommer publiceras på nytt
efter arbetsutskottet mötet.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på handlingsplan för hbtq+-arbete i
Nynäshamns kommun. I juni 2022 beslutade socialnämnden i ärendet svar pJ remiss-
handlingsplan hbtq+-arbete, dnr SON/2022/0102/000-2 att kommunstyrelseförvaltningen behöver
återkomma med svar på hur föreslagna aktiviteter i handlingsplanen ska utformas, samt hur
aktiviteterna ska säkerställas inte stå i konflikt med arbetet för jämställdhet innan nämnden kan ta
ställning till handlingsplanen i sin helhet.

Kommunstyrelseförvaltningen har återkommit med dokumentet förtydligande till remiss -
handlingsplan hbtq+-arbete, dnr SON/2022/0102/000-6 med sista svarsdag för socialnämnden den
21:a november. Socialnämnden förväntas i detta remissvar endast ta ställning till de förslag och
aktiviteter som nämnden i det tidigare remissvaret önskade få förtydligat inför beslut.

Förvaltningens förslag ti l l beslut
Socialnämnden överlämnar förvaltningens remissvar som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.

Yrkanden
Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Roland Junerud (S) yrkar att lämna ärendet till socialnämnden utan ställningstagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0102/000-7
Förtydligande till remiss - handlingsplan hbtq+-arbete, dnr SON/2022/0102/000-6
Beslut SON § 67, 2022-06-22, remiss HBTQ SON/2022/0102/000

Skickas ti l l
Akten
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=1273482&VerID=1081601


 

PROTOKOLL Sida 9(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94/22 SON/2022/0405/001-2 

Sammanträdesplan 2023 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 
2023. 

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, tertialrapportering till kommunstyrelsen samt förvaltningens beredningsprocess. 
 
Sammanträdesdagar för arbetsutskottet och socialnämnden är onsdag förmiddagar medan 
biståndsutskottet sammanträder på torsdag kl 14. Det finns några undantag på grund av helgdagar 
och kommunstyrelsen sammanträden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0405/001-1 
Sammanträdesplan 2023 

Skickas till 
Akten 
Alla avdelningar SOF 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-11-02

Sida 9(13)

§ 94/22

Sammanträdesplan 2023
SON/2022/0405/001-2

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för
2023.

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, tertialrapportering till kommunstyrelsen samt förvaltningens beredningsprocess.

Sammanträdesdagar för arbetsutskottet och socialnämnden är onsdag förmiddagar medan
biståndsutskottet sammanträder på torsdag kl 14. Det finns några undantag på grund av helgdagar
och kommunstyrelsen sammanträden.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2023.

Besiutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0405/001-1
Sammanträdesplan 2023

Skickas till
Akten
Alla avdelningar SOF
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 10(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

95/22 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar balanslistan.  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-11-02

Sida 10(13)

95/22 Balanslistan
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar balanslistan.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 11(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

96/22 Förvaltningen informerar 
Peter Vesterholm, stabschef, informerar om ett kompletterande remissvar rörande ny 
äldreomsorgslag. Förvaltningen har lämnat svar till kommunstyrelseförvaltningen att vi inte har 
möjlighet att svara på en remiss om ny äldreomsorgslag. Kommunstyrelsen har sedan svarat att det 
inte finns några invändningar mot förslaget, vilket socialförvaltningen inte instämmer i. 
Socialförvaltningen önskar komplettera remissvaret och på grund av tidsbrist kommer ett 
ordförandebeslut fattas av Antonella Pirrone (KD) och sedan går ärendet vidare till 
kommunstyrelsens ordförande för beslut.  

Anders Karlsson (M) önskar att ordförandebeslutet och tillhörande handlingar skickas ut till 
nämnden. Förvaltningen meddelar att handlingarna kommer att skickas ut.  

Roland Junerud (S) tycker inte att det är lämpligt att det fattas ett ordförandebeslut i frågan då det 
är ett viktigt beslut. Förvaltningen informerar om att det senaste datum för remissvaret är innan 
nämnden och att det är olyckligt att det har upptäckts försent. Roland Junerud (S) är missnöjd med 
att informationen om remissen inte har kommit till nämnden samt den process som föreslås. 
Förvaltningen tar med sig synpunkten och ska se över vilken information som kommer nämnden 
tillhanda. 

Linda Strand, verksamhetsutvecklare, informerar om prognos för behov LSS-boenden. 
Beställaravdelningen kommer att göra en boendeplanering, inklusive kostnadsberäkning, och 
kommer därefter lämna upp ärendet till socialnämnden som kommer att ta beslut om vidare 
hantering.   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-11-02

Sida 11(13)

96/22 Förvaltningen informerar
Peter Vesterholm, stabschef, informerar om ett kompletterande remissvar rörande ny
äldreomsorgslag. Förvaltningen har lämnat svar till kommunstyrelseförvaltningen att vi inte har
möjlighet att svara på en remiss om ny äldreomsorgslag. Kommunstyrelsen har sedan svarat att det
inte finns några invändningar mot förslaget, vilket socialförvaltningen inte instämmer i.
Socialförvaltningen önskar komplettera remissvaret och på grund av tidsbrist kommer ett
ordförandebeslut fattas av Antonella Pirrone (KD) och sedan går ärendet vidare till
kommunstyrelsens ordförande för beslut.

Anders Karlsson (M) önskar att ordförandebeslutet och tillhörande handlingar skickas ut till
nämnden. Förvaltningen meddelar att handlingarna kommer att skickas ut.

Roland Junerud (S) tycker inte att det är lämpligt att det fattas ett ordförandebeslut i frågan då det
är ett viktigt beslut. Förvaltningen informerar om att det senaste datum för remissvaret är innan
nämnden och att det är olyckligt att det har upptäckts försent. Roland Junerud (S) är missnöjd med
att informationen om remissen inte har kommit till nämnden samt den process som föreslås.
Förvaltningen tar med sig synpunkten och ska seöver vilken information som kommer nämnden
tillhanda.

Linda Strand, verksamhetsutvecklare, informerar om prognos för behov LSS-boenden.
Beställaravdelningen kommer att göra en boendeplanering, inklusive kostnadsberäkning, och
kommer därefter lämna upp ärendet till socialnämnden som kommer att ta beslut om vidare
hantering.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 12(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

97/22 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om utvärdering kring familjerådgivning inför nytt beslut 
men konstaterar att frågan redan besvarats under mötet. Ärendet planeras tas upp på nämnden i 
december. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om försörjningsstöds organisatoriska placering. Marlen 
Terrell, förvaltningschef, informerar om att försörjningsstöd ligger under socialnämnden och att 
samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen fungerar bra. Roland Junerud 
(S) önskar information på nämnden om hur samverkan ser ut mellan försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsavdelningen, framförallt kopplat till MIA och SAMA-projektet. 
  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-11-02

Sida 12(13)

97/22 Övriga frågor
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om utvärdering kring familjerådgivning inför nytt beslut
men konstaterar att frågan redan besvarats under mötet. Ärendet planeras tas upp på nämnden i
december.

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om försörjningsstöds organisatoriska placering. Marlen
Terrell, förvaltningschef, informerar om att försörjningsstöd ligger under socialnämnden och att
samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen fungerar bra. Roland Junerud
(S) önskar information på nämnden om hur samverkan ser ut mellan försörjningsstöd och
arbetsmarknadsavdelningen, framförallt kopplat till MIA och SAMA-projektet.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 13(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

98/22 Inför socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott är överens om att lyfta följande ärenden till socialnämnden 2023: 
 

- Information om hur samverkan ser ut mellan försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsavdelningen, framförallt kopplat till MIA och SAMA-projektet. 

Nynäshamns
kommun
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Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-11-02

Sida 13(13)

98/22 Inför socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott är överens om att lyfta följande ärenden till socialnämnden 2023:

Information om hur samverkan ser ut mellan försörjningsstöd och
arbetsmarknadsavdelningen, framförallt kopplat till MIA och SAMA-projektet.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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