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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-05-12 
Anslaget sätts upp: 2021-05-12             Anslaget tas ned: 2021-06-03 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Sekreterarens namn 

Plats och tid 
Landsort, 2021-05-12 kl. 08:30-10:45 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M) 
Ulla Johansson (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Håkan Lythell, controller § 56 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist §§ 50-56, §§ 58,61 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare 
Anette Larsson Beckman, utredare §§ 51-52 
Camilla Fallmark, MAS § 53 
Carin Forest, utredare § 56 

 

Paragrafer 
§§ 50-56, §§ 58-61 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, Hus A plan 3, 2021-05-12 kl. 10:30 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Ulla Johansson (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(17) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-05-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 50/21 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 51/21 Medborgarförslag om att Nynäshamns kommun satsar på en ny syn- och 
hörselinstruktör. Svar från socialnämnden på tilläggsyrkande till KF beslut § 
293/19 

§ 52/21 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a § 
socialtjänstlagen 

§ 53/21 Överenskommelse om patientnämndsverksamhet 
§ 54/21 Riktlinje för socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet 
§ 55/21 Kontaktpolitikeruppdrag 2021-2022 

  Informationsärenden 

§ 56/21 T1 
§ 57/21 Avtalsuppföljning med Kvinno- och tjejjouren Pax till AU 
§ 58/21 Balanslistan 
§ 59/21 Förvaltningen informerar 
§ 60/21 Information från ordförande 

§ 61/21 Övriga frågor 
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Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-05-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

50/21 Fastställande av dagordning 
Socialnämndens arbetsutskott lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 60 information från ordförande 
 

Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Ulla Johansson (S) anmäler en övrig fråga om prosperutredningen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendena i följande ordning §§ 50-52, § 54, § 53, §§ 55-61 
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskotts dagordning. 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 4(17) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-05-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51/21 SON/2021/0107/000-3 

Medborgarförslag om att Nynäshamns kommun satsar på en 
ny syn- och hörselinstruktör. Svar från socialnämnden på 
tilläggsyrkande till KF beslut § 293/19 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att lämna förvaltningens skrivelse 
som sin egen till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förvaltningen svarar på tilläggsyrkande gällande stöd till personer med funktionsnedsättning. I 
utredningen redogörs för gränsdragningen mellan regionen och kommunen samt beskrivs det stöd 
som kommunen kan erbjuda målgruppen. Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden 
lämnar förvaltningens skrivelse som sin egen till kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna förvaltningens skrivelse som sin egen till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Ulla Johansson (S) yrkar att lämna ärendet utan ställningstagande till nämnden. 

Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut mot bifall till Ulla Johanssons (S) yrkande att lämna ärendet 
utan ställningstagande till nämnden.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott bifaller 
förvaltningens förslag till beslut att föreslå att Socialnämnden beslutar att lämna förvaltningens 
skrivelse som sin egen till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0107/000-2 
KF beslut §293/19  Svar på medborgarförslag – om att Nynäshamns kommun satsar på en ny syn- 
och hörselinstruktör    
Bilaga B, tilläggsyrkande till medborgarförslag om syn- och hörselinstruktör 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 52/21 SON/2021/0114/001-2 

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 
2a § socialtjänstlagen 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att 

- möjligheten till förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a § 
socialtjänstlagen inte ska införas i Nynäshamns kommun i nuläget för att invänta de 
föreslagna ändringarna i den nya socialtjänstlagen. 

- förvaltningen följer utveckling med den nya socialtjänstlagen och håller nämnden 
uppdaterad i frågan. 

Ärendet 
Socialnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett ett eventuellt införande av förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a § socialtjänstlagen. Utredningen beskriver 
innebörden av den nya bestämmelsen, hur förvaltningen arbetar med biståndshandläggning idag, 
några exempel från andra kommuner samt beskrivning av vilka konsekvenser ett införande skulle 
kunna få utifrån ett verksamhets- (ekonomi, handläggning och hemtjänst) och brukarperspektiv. 
 
Vidare redogör utredningen för det utvecklingsarbete som pågår vid förvaltningen vad gäller 
införande av nytt verksamhetssystem och arbetsmetoden Individens behov i centrum (IBIC). I 
utredningen återfinns ett förslag på hur ett eventuellt införande skulle kunna se ut (typer av 
insatser, omfattning och vilka personer som skulle omfattas av möjligheten). Förvaltningens förslag 
till beslut är att socialnämnden beslutar att inte införa förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 
äldre. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att möjligheten till förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 
kap. 2a § socialtjänstlagen inte ska införas i Nynäshamns kommun. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
ändring: ”Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att 

- möjligheten till förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a § 
socialtjänstlagen inte ska införas i Nynäshamns kommun i nuläget för att invänta de 
föreslagna ändringarna i den nya socialtjänstlagen. 

- förvaltningen följer utveckling med den nya socialtjänstlagen och håller nämnden 
uppdaterad i frågan.” 

Anders Karlsson (M) yrkar bifall till Antonella Pirrone (KD) yrkande.  

Ulla Johansson (S) yrkar att socialnämndens arbetsutskott ska föreslå att socialnämnden ska införa 
möjligheten till förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a § socialtjänstlagen. 

Propositionsordning 
Bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande mot bifall till Ulla Johanssons (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott bifaller 
Antonella Pirrones (KD) yrkande att föreslå att socialnämnden beslutar att 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

- möjligheten till förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a § 
socialtjänstlagen inte ska införas i Nynäshamns kommun i nuläget för att invänta de 
föreslagna ändringarna i den nya socialtjänstlagen. 

- förvaltningen följer utveckling med den nya socialtjänstlagen och håller nämnden 
uppdaterad i frågan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0114/001-1 
Utredning Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a § SoL 
Beslut från KF § 169/20 ”Svar på motion om biståndsbedömning” 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 7(17) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53/21 SON/2021/0113/059-2 

Överenskommelse om patientnämndsverksamhet 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta Överenskommelse om 
samverkan inom patientnämndsverksamhet med Patientnämnden. 

Ärendet 
I enlighet med lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården är 
patientnämndsverksamhet obligatorisk för såväl kommuner som regioner. Nynäshamns kommun har 
en överenskommelse med patientnämnden i Region Stockholm gällande handläggning av ärenden 
som berör den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunen. 
 
Patientnämnden tar emot synpunkter, upplevelser eller klagomål på vård som patienter eller 
närstående fått. Nämnden och dess förvaltning handlägger frågor som rör i stort sett all offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård inom regionen och länets kommuner, samt tandvård som bedrivs 
eller finansieras av regionen. Förvaltningen handlägger även ärenden inom tandvård rörande 
Distriktstandvården, Aqua Dental och privata tandhygienister. Verksamheten är lagreglerad. 
 
Patientnämndens verksamhet är en del av regionen, men opartisk och fristående från de vårdgivare 
som möter patienterna inom hälso- och sjukvården. Nämnden gör inga egna medicinska 
bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället 
att fungera som en länk, beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att 
patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. Det kan gälla synpunkter rörande till exempel 
bemötande, vård och behandling, administration, ekonomi, kommunikation, omvårdnad eller 
tillgänglighet. 
 
Patientnämnden ska också genomföra analyser av inkomna ärenden samt, baserat på dessa, 
uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en personcentrerad vård samt föreslå 
åtgärder till förbättring. En annan uppgift som patientnämnden har, är att utse stödpersoner åt 
patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen. 
 
Överenskommelsen gäller från och med att överenskommelsen antagits av respektive 
part. Överenskommelsen gäller därefter tills vidare. Överenskommelsen kan sägas upp, eller 
omförhandlas med en uppsägningstid om tolv månader. Ersättning för utförda tjänster för år 2020 
är 1 500 986 kr. För beräkning av beloppet för år 2021 och framgent ska ersättningen för år 2020 
räknas upp med årsmedeltalet för KPI från föregående år. Den årliga ersättningen ska senast den 1 
juli innevarande år erläggas av kommunerna. Storstockholm ska årligen, senast den 1 juni lämna 
uppgifter till Patientnämnden om uppdaterad kostnadsfördelning mellan kommunerna i länet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet 
med Patientnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0113/059-1 
1 Rekommendation Samverkan patientnämndsverksamhet 
2 Reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet 
3 Exempel på ersättningsnivå 
4 Patientnämnden summerar kort 2020 
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Skickas till 
Akten 
Patientsäkerhetsnämnden 
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§ 54/21 SON/2021/0126/004-3 

Riktlinje för socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta den reviderade riktlinjen 
för socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet med följande ändring under rubriken Utse 
kontaktpolitiker: 
      1. ta bort meningen ”Ordförande ansvarar för samordningen av arbetet att utse  
            kontaktpolitiker för nämndens olika verksamhetsområden”  
      2. ändra efterföljande mening till ”Socialnämnden fattar beslut om vilka kontaktpolitiker som  
            ska utses för de olika verksamhetsområdena, efter förslag från förvaltningen.” 

Ärendet 
I början av varje mandatperiod ska ledamöter och ersättare i socialnämnden utses till 
kontaktpolitiker för socialförvaltningens verksamheter. Kontaktpolitikerverksamheten fungerar som 
en brygga mellan nämnden och socialförvaltningens verksamheter. Kontaktpolitiker utför sitt 
uppdrag genom att besöka sitt kontaktställe. 
 
Riktlinjen för socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet antogs 2011 och har inte reviderats sedan 
dess. Förvaltningen har, i samråd med ordförande, tagit fram ett förslag på reviderad riktlinje.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade riktlinjen för socialnämndens 
kontaktpolitikerverksamhet. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
ändring under rubriken Utse kontaktpolitiker: 

1. ta bort meningen ”Ordförande ansvarar för samordningen av arbetet att utse 
kontaktpolitiker för nämndens olika verksamhetsområden”  

2. ändra efterföljande mening till ”Socialnämnden fattar beslut om vilka kontaktpolitiker som 
ska utses för de olika verksamhetsområdena, efter förslag från förvaltningen.” 

 
Ulla Johansson (S) yrkar att lämna ärendet utan ställningstagande till nämnden.  

Propositionsordning 
Bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande mot bifall till Ulla Johansson (S) yrkande.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott bifaller 
Antonella Pirrone (KD) yrkande att föreslå att socialnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut 
med följande ändring under rubriken Utse kontaktpolitiker: 

1. ta bort meningen ”Ordförande ansvarar för samordningen av arbetet att utse 
kontaktpolitiker för nämndens olika verksamhetsområden”  

2. ändrar efterföljande mening till ”Socialnämnden fattar beslut om vilka kontaktpolitiker som 
ska utses för de olika verksamhetsområdena, efter förslag från förvaltningen.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0126/004-1 
Riktlinje för socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet 
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Bilaga 1 – Mall för kontaktpolitikerrapport 
Tidigare riktlinjer för kontaktpolitiker 

Skickas till 
Akten 
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§ 55/21 SON/2021/0126/004-4 

Kontaktpolitikeruppdrag 2021-2022 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker enligt det 
förslag ordförande kommer att lämna till socialnämnden. 

Ärendet 
I början av varje mandatperiod ska ledamöter och ersättare i socialnämnden utses till 
kontaktpolitiker för socialförvaltningens verksamheter. Kontaktpolitikerverksamheten fungerar som 
en brygga mellan nämnden och socialförvaltningens verksamheter. Kontaktpolitiker utför sitt 
uppdrag genom att besöka sitt kontaktställe. 
 
Beskrivning av kontaktpolitikers uppdrag finns i riktlinje för socialnämndens 
kontaktpolitikerverksamhet.  
 
Socialnämndens ordförande, Antonella Pirrone, har samlat in önskemål om kontaktpolitikeruppdrag 
från ledamöter och ersättare i nämnden. Ordförande lämnar ett förslag till nämnden om 
kontaktpolitikeruppdrag. Ordförande lämnar förslaget innan nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker enligt ordförandes förslag.  

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker enligt det förslag ordförande kommer att lämna till 
socialnämnden. 

Propositionsordning 
Bifall mot avslag till Antonella Pirrones (KD) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker enligt det förslag ordförande kommer att lämna till 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0126/004-2 
Ordförandes förslag till kontaktpolitikeruppdrag 2021-2022 

Skickas till 
Akten 
Ledamöter och ersättare i socialnämnden 
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56/21 T1 
Marlen Terrell, förvaltningschef, Håkan Lythell, controller, och Carin Forest, utredare, föredrar T1. 
Arbetsutskottet har inte fått handlingarna då T1 ej är klar. Handlingarna skickas ut till nämnden 
nästa vecka.  
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57/21 Avtalsuppföljning med Kvinno- och tjejjouren Pax 
Annette Ritari, avdelningschef, informerar om arbetet med avtalsuppföljning med Kvinno- och 
tjejjouren Pax och Nynäshamns kommuns samverkansform IOP. Annette Ritari får i uppdrag att till 
nämnden efter sommaren presentera olika förslag till avtal utifrån ambitionsnivåer för nämnden att 
ta ställning till.  

På nämnden den 26 maj kommer ett separat förslag om hyresavtal efter Pax behov av lokalbyte. 

AU föreslår även en större kartläggning på området våld i nära relation/ mäns våld mot kvinnor i 
syfte att få en helhetssyn av vad som redan görs idag av kommunen, och vilka utvecklingsområden 
som finns. Ambitionen är att presentera en kartläggning med förbättringsförslag och uppföljning 
senare under 2021.  
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58/21 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar balanslistan. 
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59/21 Förvaltningen informerar 
Det fanns inget att informera om.  
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60/21 Information från ordförande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, informerar om att hon kommer att lägga ett ordförandeförslag 
om avgiftsfri familjerådgivning under en tidsbegränsad period. 

Antonella Pirrone (KD), ordförande ger information inför arbetsutskottets möte med revisorerna.  

Antonella Pirrone (KD), ordförande informerar om hanteringen av revidering av det äldre politiska 
programmet.  
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61/21 Övriga frågor 
Ulla Johansson (S) anmäler en övrig fråga om prosperutredningen. Arbetsutskottet kommer fram till 
att punkten kommer diskuteras på nästa nämnd. 
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