
 

PROTOKOLL Sida 1(13) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-19  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-10-19 
Anslaget sätts upp: 2022-10-24             Anslaget tas ned: 2022-11-15 
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen, plan 3 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-10-19 kl. 09.00-11:45  
Mötet ajourernas 10:40-10:50 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande  
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande  
Christina Sönnergren (M) 
Kaisa Persson (L), ersätter Helena Göransson (L)  
Eva Wennerberg (C)  
Ulla Johansson (S)  
Daniel Jobark (S)  
Gunnel Jonsson (M), ersätter Lou-Lou Hillstad (SN)  
Tony Nicander (-)  
Tony Björklund (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Christine Chiacchiaretta (M), Petra Zallin (S), 
Ann Brising (MP), Johann Wolf (SD) 

 

 
  

Paragrafer 
§§ 107-115 

Justeringens plats och tid 
2022-10-24 kl 14:00, socialförvaltningen plan 3  

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Camilla Skyttman  
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(13) 
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2022-10-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef  
Peter Vesterholm, stabschef  
Mikael Landberg, avdelningschef  
Gabriella Rodling, avdelningschef  
Annette Ritari, avdelningschef  
Anette Larsson-Beckman, kvalitetsstrateg  
Carin Blomberg Forest, utvecklingsstrateg  
Matilda Maxe, utredare  
Camilla Fallmark, MAS 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare  
Solveig Törnblom, politisk sekreterare  
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist  
Gabriella Niva, verksamhetsansvarig kvinno- och tjejjouren Pax §§ 107-108 
Mikael Gustafsson, styrelseledamot kvinno- och tjejjouren Pax §§ 107-108 
Carin Flemström, ordförande brottsofferjouren §§ 107-108 
Margaret Wegler, vice ordförande brottsofferjouren §§ 107-108 
Marina Andersson, samordnare brottsofferjouren §§ 107-108 
Johan Hildén, behandlare Manscentrum §§ 107-108 
Rose Al-Kamisi, gruppchef § 112 
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Socialnämnden 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Innehållsförteckning         
  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 107/22 Fastställande av dagordning 

§ 108/22 Information från kvinno- och tjejjouren Pax, manscentrum och brottsofferjouren 
§ 109/22 Ekonomisk redovisning jan-sept 2022 
  Beslutspunkter 
§ 110/22 Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänsten 
§ 111/22 Redovisning av delegationsbeslut september 2022 
  Informationsärenden 
§ 112/22  Information från Beställaravdelningen hur biståndshandläggare arbetar 
§ 113/22 Förvaltningen informerar 
§ 114/22 Bordlagt ärende gällande kodplan 
§ 115/22 Övriga frågor 
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Socialnämnden 
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2022-10-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

107/22 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden lägger till följande punkter på dagordningen 

- Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om önskemål att avsätta tid för diskussion om 
KPB och gemensamt hitta lösningar på de problemområden som identifieras samt en fråga 
gällande SÄBO 
 

Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen. 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

108/22 Information från kvinno- och tjejjouren Pax, 
manscentrum och brottsofferjouren 
Mikael Gustafsson, styrelseledamot kvinno- och tjejjouren Pax och Gabriella Niva, 
verksamhetsansvarig kvinno- och tjejjouren Pax presenterar sin verksamhet och öppnar upp för 
frågor.  

Johan Hildén, behandlare Manscentrum presenterar sin verksamhet och öppnar upp för frågor.  

Carin Flemström, ordförande, Marina Andersson, samordnare och Margaret Wegler, vice ordförande 
Brottsofferjouren Haninge presenterar sin verksamhet och öppnar upp för frågor.   
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Socialnämnden 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

109/22 Ekonomisk redovisning jan-sept 2022 
Marlen Terrell, förvaltningschef informerar om det ekonomiska utfallet för perioden januari-
september 2022.   
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110/22 SON/2022/0337/000-3 

Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom 
hemtjänsten 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra antalet dagar för matdistribution inom hemtjänsten från 
nuvarande sju dagar per vecka till tre dagar per vecka från och med 2023-01-01 och att en 
utvärdering ska göras efter ett år.  

Ärendet 
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. En utredning genomfördes, som byggde på scenariot att matdistribution skulle ske 
tre dagar i veckan istället för nuvarande sju dagar i veckan. Socialnämnden beslutade att avslå 
förvaltningens förslag till beslut utan närmare motivering.  
 
Beställaravdelningen har under 2022 utrett frågan på nytt. Denna utredning fokuserar på 
klimataspekten, något som inte belystes nämnvärt i den tidigare utredningen. Förvaltningen inser att 
en minskning av antalet distributionsdagar skulle kunna påverka vissa brukare negativt men att 
detta kan förebyggas genom att hemtjänsten upprättar handlingsplaner. I övrigt anser förvaltningen 
att fördelar för såväl ekonomi och miljö överväger och att socialnämnden bör besluta att 
distributionsdagarna minskas från dagens sju dagar per vecka till tre dagar per vecka och att 
förändringen ska gälla från 1 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra antalet dagar för matdistribution inom hemtjänsten från 
nuvarande sju dagar per vecka till tre dagar per vecka från och med 2023-01-01. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämnden arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att ändra antalet dagar för 
matdistribution inom hemtjänsten från nuvarande sju dagar per vecka till tre dagar per vecka från 
och med 2023-01-01. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), Roland Junerud (S) och Tony Nicander (-) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut med tillägget att en utvärdering ska göras efter 1 år 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0337/000-1 
Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänst 
SON_2020_0158_001-2 Utredning ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänst 
SON_2020_0158_001-4 Beslut SON § 140, 2020-11-24 - Utredning om ändrat antal dagar för 
matdistribution 
Socialnämndens verksamhetsplan 2022 
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Skickas till 
Akten 
Beställaravdelning äldre och funktionsnedsättning 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111/22 SON/2022/0029/002-16 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för september 2022 

Beslutsunderlag 
Bilaga - Delegationsbeslut och delegationslistor september 2022 

Skickas till 
Akten 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

112/22 Information från Beställaravdelningen hur 
biståndshandläggare arbetar 
Rose Al-Kamisi, gruppchef, informerar socialnämnden om Beställaravdelningens arbete med 
handläggning och beslut av bistånd till äldre över 65 år.   
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113/22 Förvaltningen informerar 
Marlen Terrell, förvaltningschef ger information om ett kommande projekt för att motverka att 
områden i Nynäshamns kommun av polisen kan komma att klassas som utsatta. Samordning av 
insatsen kommer att ske tillsammans med bland annat lokalpolisen. 

Mikael Landberg, avdelningschef ger information om uppsägningen av Lötstugan hemtjänst AB. En 
polisanmälan är upprättad och arbetet med att flytta brukare löper på enligt plan.  

Peter Vesterholm, stabschef ger information om att Anna Torstensson kommer att gå in som 
vikarierande nämndsekreterare under ordinarie nämndsekreterares föräldraledighet.   
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114/22 Bordlagt ärende gällande kodplan 
Ärendet anses vara besvarat genom det utskick som förvaltningen delgett nämnden den 29:e 
september. Inga övriga frågor har inkommit.  
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Socialnämnden 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115/22 Övriga frågor  
Roland Junerud (S) önskar att förvaltningen delger socialnämnden information utifrån de 
problemområden som definierats under dragningen av kostnad per brukare (KPB) den 12:e oktober.  

Förvaltningen föreslår att diskussionen hanteras på kommande temadag den 26:e oktober.  

Roland Junerud (S) ställer en fråga gällande den pågående upphandlingen av SÄBO till Mikael 
Landberg, avdelningschef.  
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