PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

Plats och tid

Landsort, 2021-05-26 kl. 09.00-12:47
Mötet ajournerades kl. 10:42-11:55, 11:51-11:53

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), ordförande
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande, via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Fredrik Brodin (M), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Helena Göransson (L), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Eva Wennerberg (C), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Ulla Johansson (S)
Daniel Jobark (S)
Lou-Lou Hillstad (SN), via Teams, §§ 71-74v till kl.11:57
Tony Nicander (V)
Johann Wolf (SD), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Åse Hermansson (SN), via Teams, §§ 75-81 till kl. 12:22

Icke tjänstgörande ersättare

David Öberg (KD), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Gunnel Jonsson (M), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Christina Sönnergren (M)
Kaisa Persson (L), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Johanna Ekholm (M), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Ola Hägg (S), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Magnus Liljeström (S), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Britt-Marie Jacobsson (PPiN), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Åse Hermansson (SN), via Teams, §§ 71-75, därefter beslutande
Bengt Holwaster (MP), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Rebecca Ädel (SD), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22

Paragrafer

§ 72, §§ 82–84

Justeringens plats och tid

Kommunhus A, plan 3 2021-05-26 kl. 14.00

Underskrifter
Daniel Jobark (S)
Justerare

Antonella Pirrone (KD)
Ordförande
Olivia Gustafsson
Sekreterare
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Anslaget sätts upp: 2021-05-26
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Underskrift

Anslag
Anslaget tas ned: 2021-06-17

Utdragsbestyrkande

Sida 1(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

Plats och tid

Landsort, 2021-05-26 kl. 09.00-12:47
Mötet ajournerades kl. 10:42-11:55, 11:51-11:53

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), ordförande
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande, via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Fredrik Brodin (M), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Helena Göransson (L), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Eva Wennerberg (C), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Ulla Johansson (S)
Daniel Jobark (S)
Lou-Lou Hillstad (SN), via Teams, §§ 71-74v till kl.11:57
Tony Nicander (V)
Johann Wolf (SD), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Åse Hermansson (SN), via Teams, §§ 75-81 till kl. 12:22

Icke tjänstgörande ersättare

David Öberg (KD), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Gunnel Jonsson (M), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Christina Sönnergren (M)
Kaisa Persson (L), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Johanna Ekholm (M), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Ola Hägg (S), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Magnus Liljeström (S), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Britt-Marie Jacobsson (PPiN), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Åse Hermansson (SN), via Teams, §§ 71-75, därefter beslutande
Bengt Holwaster (MP), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Rebecca Ädel (SD), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22

Paragrafer
§ 79

Justeringens plats och tid

Kommunhus A, plan 3 2021-05-26 kl. 14.00

Underskrifter
Daniel Jobark (S)
Justerare

Antonella Pirrone (KD)
Ordförande
Camilla Skyttman
Sekreterare
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Anslaget sätts upp: 2021-05-26
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Underskrift

Anslag
Anslaget tas ned: 2021-06-17

Utdragsbestyrkande

Sida 1(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

Plats och tid

Landsort, 2021-05-26 kl. 09.00-12:47
Mötet ajournerades kl. 10:42-11:55, 11:51-11:53

Beslutande

Antonella Pirrone (KD), ordförande
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande, via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Fredrik Brodin (M), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Helena Göransson (L), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Eva Wennerberg (C), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Ulla Johansson (S)
Daniel Jobark (S)
Lou-Lou Hillstad (SN), via Teams, §§ 71-74 till kl.11:57
Tony Nicander (V)
Johann Wolf (SD), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Åse Hermansson (SN), via Teams, §§ 75-81 till kl. 12:22

Icke tjänstgörande ersättare

David Öberg (KD), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Gunnel Jonsson (M), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Christina Sönnergren (M)
Kaisa Persson (L), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Johanna Ekholm (M), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Ola Hägg (S), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Magnus Liljeström (S), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Britt-Marie Jacobsson (PPiN), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Åse Hermansson (SN), via Teams, §§ 71-75, därefter beslutande
Bengt Holwaster (MP), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22
Rebecca Ädel (SD), via Teams, §§ 71-81 till kl. 12:22

Paragrafer

§ 71, §§ 73-78, §§ 80-81

Justeringens plats och tid

Kommunhus A, plan 3 2021-05-31 kl. 14.00

Underskrifter
Daniel Jobark (S)
Justerare

Antonella Pirrone (KD)
Ordförande
Olivia Gustafsson
Sekreterare
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Anslaget sätts upp: 2021-05-31
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Underskrift

Anslag
Anslaget tas ned: 2021-06-22

Utdragsbestyrkande

Sida 1(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

Övriga deltagare

Marlen Terrell, förvaltningschef
Anna Kessling, administrativ chef, §§ 71-81
Annette Ritari, avdelningschef, §§ 71-81
Mikael Landberg, avdelningschef, §§ 71-81
Sofia Stenman, avdelningschef, §§ 71-81
Gabriella Rodling, avdelningschef, §§ 71-72, §§ 74-81
Håkan Lythell, controller, §§ 71-74
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, §§ 71-78, §§ 80-84
Camilla Skyttman, nämndsekreterare
Carin Forest, utredare, § 72
Anette Larsson Beckman, utredare §§ 72-74
Camilla Fallmark, MAS § 75
Eva Balke, familjehemssekreterare, § 82
Jana Enger, familjehemssekreterare § 83
Fredrika Engqvist, socialsekreterare, § 84
Aline Friman Varre, politisk sekreterare, §§ 71-81
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare, §§ 71-81
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare, §§ 71-73

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 2(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 71/21

Fastställande av dagordning
Beslutspunkter

§ 72/21

Tertialrapportering 1

§ 73/21

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

§ 74/21

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

§ 75/21

Överenskommelse om patientnämndverksamhet

§ 76/21

Riktlinje för socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet

§ 77/21

Kontaktpolitikeruppdrag 2021-2022

§ 78/21

Redovisning av delegationsbeslut april 2021

§ 79/21

Ändring hyresavtal
Informationsärenden

§ 80/21

Förvaltningen informerar

§ 81/21

Övriga frågor

§ 82/21

Sekretessärende - Vårdnadsöverflytt 1

§ 83/21

Sekretessärende - Vårdnadsöverflytt 2

§ 84/21

Sekretessärende - umgängesbegränsning

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 3(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

71/21 Fastställande av dagordning
Socialnämnden tar bort följande punkter från dagordningen
- § 84 sekretessärende vårdnadsöverflytt 3
- § 85 sekretessärende vårdnadsöverflytt 4
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 4(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

§ 72/21

Sida 5(20)

SON/2021/0004/042-11

Tertialrapportering 1
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelse tertial 1 2020.

Reservationer och särskilda yttranden

Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S) och Daniel Jobark (S) deltar inte i beslutet och inkommer
med ett särskilt yttrande, se bilaga A.
Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet.

Ärendet

Socialnämnden har inlett 2021 med att lägga stort fokus på att beta av den kompetens- och
utvecklingsskuld som växt under flera år av besparingar. För att komma till ett hållbart läge är
nämndens fokus under 2021 att bygga en stabil bas, avseende såväl funktioner och kompetens som
processer, rutiner och systemstöd. Målet är att säkerställa att krav och behov kan mötas upp så att
Nynäshamnsborna får god och kvalitativ omsorg, service och stöd – både idag och i framtiden.
Nämnden har även arbetat för att säkerställa tillgång till omsorg, stöd och service på längre sikt,
varför ett antal upphandlingar planerats, beställts eller genomförts. Det gäller till exempelvis
trygghetslarm för VåBo samt digitala lås och trygghetslarm i ordinärt boende. Arbete pågår också
med underlag för upphandling av ett nytt vård- och omsorgsboende (VåBo).
Pandemin har fortsatt haft stor påverkan på brukarna inom såväl äldreomsorgen som
funktionshinderområdet samt barn, unga, vuxna och familjer inom individ- och familjeomsorgen. Ett
omfattande smittförebyggande arbete görs kontinuerligt i det dagliga arbetet samtidigt som god
kvalitet för brukare och klienter säkerställs. Stora insatser har också fortsatt att göras när det gäller
fortlöpande anpassningar av verksamheter utifrån förändrade behov och myndigheters riktlinjer.
När det gäller ekonomi visar Socialförvaltningen för årets första fyra månader ett resultat på -2,6
miljoner kronor mot budget. De största avvikelserna och därigenom de främsta orsakerna till
förvaltningens negativa resultat står att finna inom Individ- och familjeomsorgen och inom
Myndighet Äldreomsorg och funktionshinder. Registrerade covid-relaterade kostnader uppgår för
perioden till 3,5 mnkr, vilket betyder att Socialförvaltningens resultat utan dessa hade varit +0,9
mnkr. Huruvida dessa kommer kunna återsökas från statligt håll, som under föregående år, är ännu
oklart.
Prognosen för socialförvaltningen 2021 är -16,1 miljoner kronor. Prognosen bör ställas emot det
besparingsbeting på totalt 14,2 mnkr och som förvaltningen tidigare aviserat kommer bli svårt att
uppnå. Utan sparbetinget skulle förvaltningens helårsprognos uppgå till -1,9 mnkr vilket är - 0,03%
mot budget.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelse tertial 1 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2021/0004/042-10
Verksamhetsrapport T1 2021, Socialnämnden
Verksamhetsrapport T1 2021, Central administration
Verksamhetsrapport T1 2021, Funktionshinderområdet
Verksamhetsrapport T1 2021, Individ- och familjeomsorgen
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

Verksamhetsrapport T1 2021, Äldreomsorg
Verksamhetsrapport T1 2021, Myndighet äldre och funktionshinder
Bilaga 1 Översikt av anmälda skador, tillbud och incidenter (KIA)
Bilaga 2 Statistik – sjukfrånvaro och personalomsättning
Bilaga 3 Statistik – volymer

Skickas till

Akten
Avdelningschefer SOF
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 6(20)

Socialnämnden
Särskilt yttrande
Datum:2021-05-26

Angående §72/21 T1
Socialdemokraterna deltar inte i beslut angående T1
Anledning
Socialdemokraterna kan inte ställa sig bakom redovisning av T1 då den ekonomiska
redovisningen inte är fullständig och rättvisande. Socialnämndens ordförande
beskriver att den obalans med en prognos på -16.1 miljoner inte kan räknas då ett
tillskott från kommunstyrelsen kommer att överföras till nämnden på ca.15,5 miljoner
för att balansera det underskott som beräknas.
Vi uppfattar då att den ekonomiska redovisningen inte är rättvisande då mera pengar
kommer att tillfalla Socialnämndens budget som idag är okänt men ändock utlovad.

ledamotens namnteckning
___________________________
Namnförtydligande
Daniel Jobark

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

§ 73/21

Sida 7(20)

SON/2021/0107/000-4

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

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.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att lämna förvaltningens skrivelse
som sin egen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 51, 2021-05-12 - Medborgarförslag om att Nynäshamns kommun satsar på en ny
syn- och hörselinstruktör. Svar från socialnämnden på tilläggsyrkande till KF beslut § 293/19, Bilaga
B.
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0107/000-2
KF beslut §293/19 Svar på medborgarförslag – om att Nynäshamns kommun satsar på en ny synoch hörselinstruktör
Bilaga B, tilläggsyrkande till medborgarförslag om syn- och hörselinstruktör

Skickas till

Akten
Kommunfullmäktige

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

§ 74/21

Sida 8(20)

SON/2021/0114/001-3

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap.
2a § socialtjänstlagen
Socialnämndens beslut

Socialnämndens 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.
- om antagandet av den nya lagstiftningen fördröjs kommer socialnämnden ta upp frågan
igen våren 2022 för en ny bedömning.

Reservationer och särskilda yttranden

Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S) och Daniel Jobark (S) reserverar sig mot beslutet och
inkommer med ett särskilt yttrande, se Bilaga B.

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.

Arbetsutskottets förslag till 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.

Yrkanden

Ulla Johansson (S) och Roland Junerud (S) yrkar bifall till att socialnämnden ska införa möjligheten
till förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a § socialtjänstlagen.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget:
- om antagandet av den nya lagstiftningen fördröjs kommer socialnämnden ta upp frågan
igen våren 2022 för en ny bedömning.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

Sida 9(20)

Lou-Lou Hillstad (SN), Helena Göransson (L), Anders Karlsson (M) och Tony Nicander (V) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag till beslut med Antonella Pirrones (KD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med Antonella Pirrones (KD) tilläggsyrkandet mot bifall till
Ulla Johansson (S) och Roland Juneruds (S) yrkande om att införa möjligheten till förenklat
beslutsfattande.

Proposition

Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut med Antonella Pirrones (KD) tilläggsyrkandet 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.
- om antagandet av den nya lagstiftningen fördröjs kommer socialnämnden ta upp frågan
igen våren 2022 för en ny bedömning.

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 52, 2021-05-12 - Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt 4 kap. 2a
§ socialtjänstlagen
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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga B

Socialnämnden
Reservation
Datum:2021-05-26

Angående §74/21 T1
Socialdemokraterna reserverar sig för beslut på §74/21
Anledning
Socialdemokraterna reserverar sig på §74/21 där vi anser att ett
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre enligt kap.2a§
socialtjänstlagen skall införas.
Vi anser att i linje med tidigare förslag till förenklingar för individen inte anser det
rimligt att vänta till tidigast år 2023 med införandet av förebyggande förenklat bistånd
för individen.

ledamotens namnteckning
___________________________
Namnförtydligande
Daniel Jobark

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

§ 75/21

Sida 10(20)

SON/2021/0113/059-3

Överenskommelse om patientnämndverksamhet
Socialnämndens beslut

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

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 53, 2021-05-12 - Överenskommelse om patientnämndsverksamhet
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0113/059-1
1 Rekommendation Samverkan patientnämndsverksamhet
2 Reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

3 Exempel på ersättningsnivå
4 Patientnämnden summerar kort 2020

Skickas till

Akten
Patientsäkerhetsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 11(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

§ 76/21

Sida 12(20)

SON/2021/0126/004-5

Riktlinje för socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta den reviderade riktlinjen för socialnämndens
kontaktpolitikerverksamhet med följande ändring av första stycket under rubriken ”Arvode”
- ” Kontaktpolitiker har rätt till ersättning för kontaktpolitikeruppdrag max fem (5) timmar per
år uppdelat på högst två verksamhetsbesök.”

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.

Arbetsutskottets förslag till 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.”

Yrkanden

Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att anta den reviderade riktlinjen för socialnämndens
kontaktpolitikerverksamhet med följande ändring av första stycket under rubriken ”Arvode”
- ” Kontaktpolitiker har rätt till ersättning för kontaktpolitikeruppdrag max fem (5) timmar per
år uppdelat på högst två verksamhetsbesök.”

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 54, 2021-05-12 - Riktlinje för socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0126/004-1
Riktlinje för socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet
Bilaga 1 – Mall för kontaktpolitikerrapport
Tidigare riktlinjer för kontaktpolitiker

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

§ 77/21

Sida 13(20)

SON/2021/0126/004-6

Kontaktpolitikeruppdrag 2021-2022
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker enligt ordförandes förslag med ändringen att Ulla
Johansson (S) och Daniel Jobark (S) byter uppdrag på följande sätt:
- Ulla Johansson (S) blir kontaktpolitiker för försörjningsstöd
- Daniel Jobark (S) blir kontaktpolitiker på barn och ungdom

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.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker enligt det
förslag ordförande kommer att lämna till socialnämnden.

Yrkanden

Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att socialnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker enligt
ordförandes förslag.
Ulla Johansson (S) yrkar bifall till Antonella Pirrones (KD) förslag med ändringen att Ulla Johansson
(S) och Daniel Jobark (S) byter uppdrag på följande sätt:
- Ulla Johansson (S) blir kontaktpolitiker för försörjningsstöd
- Daniel Jobark (S) blir kontaktpolitiker på barn och ungdom

Beslutsunderlag

Beslut SON AU § 55, 2021-05-12 - Kontaktpolitikeruppdrag 2021-2022
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0126/004-2
Ordförandes förslag till kontaktpolitikeruppdrag 2021-2022

Skickas till

Akten
Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

§ 78/21

SON/2021/0033/002-9

Redovisning av delegationsbeslut april 2021
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för april 2021.

Ärendet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under april 2021
Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under april 2021
Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under april 2021
Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under april 2021
Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under april 2021
Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under april 2021
Övriga delegationsbeslut under april 2021

Förteckningarna och beslut finns att läsa i pärmar som finns tillgängliga innan och under
sammanträdet.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för april 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2021/0033/002-6

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 14(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

§ 79/21

Sida 15(20)

SON/2021/0132/000-5

Ändring hyresavtal
Socialnämndens beslut

Socialnämnden bifaller Kvinno- och tjejjouren Pax ansökan om förhöjd hyreskostnad med 4000
kronor per månad, från 5500 kronor per månad till 9500 kronor per månad, under perioden 202106-01—2022-03-31. Totalkostnaden är 40 000 kronor.

Jäv

Olivia Gustafsson, sekreterare på mötet, lämnar mötet på grund av jäv och Camilla Skyttman går in
som sekreterare.

Ärendet

Kvinnojouren Pax behöver byta lokal från och med den 1 juni 2021. Generellt behöver en kvinnojour
byta lokal med ett visst intervall då lokalen ofta blir allmänt känd i en kommun vilket gör att
säkerheten för stödsökande inte kan garanteras. Kvinnojouren Pax hade oavsett behövt byta lokal
inom en snar framtid. Orsaken till att Kvinnojouren Pax nu behöver byta lokal är att fastigheten som
Kvinnojouren Pax har sin lokal i ska renoveras och hyresvärden har sagt upp hyreskontraktet.
Den nuvarande lokalen består av 2 rum och kök och är inte tillgänglighetsanpassad vilket gjort att
exempelvis rullstolsburna inte kunnat besöka lokalen. Hyran har varit 5500 kronor per månad.
Den nya lokalen som Kvinnojouren Pax erbjudits består av 3 rum och kök samt är
tillgänglighetsanpassad. Med 3 rum och kök medger lokalen att stödsamtal kan ges samtidigt som
det pågår annan verksamhet i lokalen. Hyran är 9500 kronor per månad.
Nuvarande IOP-avtal går ut i mars 2022 och förhandlingar pågår om ett nytt avtal. Det är därför
lämpligt att beslut om en ökad hyra för den nya lokalen gäller under nuvarande avtalsperiod från
juni 2021 till mars 2022. Hyreshöjningen medför därmed en ökad kostnad för förvaltningen med
28 000 kronor för 2021 och med 12 000 kronor för 2022, totalt 40 000 kronor.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden bifaller Kvinno- och tjejjouren Pax ansökan om förhöjd hyreskostnad med 4000
kronor per månad, från 5500 kronor per månad till 9500 kronor per månad, under perioden 202106-01—2022-03-31. Totalkostnaden är 40 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2021/0132/000-4

Skickas till

Akten
Kvinno- och tjejjouren Pax

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

80/21 Förvaltningen informerar
Annette Ritari, avdelningschef, informerar om arbetet med att utveckla Nynäshamnsmodellen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 16(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

Sida 17(20)

81/21 Övriga frågor
Johann Wolf (SD) anmälde en övrig fråga på förra nämnden 28 april om personalsituationen inom
förvaltningen. Johann Wolf (SD) undrar vad nämnden kan göra för att förbättra situationen för
anställda. Frågan bordlades till detta sammanträde. Marlen Terrell, förvaltningschef,
uppmärksammar att frågan togs upp redovisning av T1.
Marlen Terrell, förvaltningschef, framhåller att frågan om roller och ansvar mellan politik och
förvaltning behöver diskuteras vidare på politikerworkshopen 1 september.
Ola Hägg (S) anmälde en övrig fråga på förra nämnden 28 april om prosperutredningen. Frågan
bordlades till detta sammanträde. Förvaltningen bjuder in en representant från barn- och
utbildningsförvaltningen för att föredra ärendet till nästa nämnd.
Tony Nicander (V) anmälde en övrig fråga på förra nämnden 28 april om ärendehantering. Frågan
bordlades till detta sammanträde. Tony Nicander (V) lyfter att handläggare inte borde uttrycka sig i
frågan om kostnad vid kommunikation till den enskilde, det är vårdbehovet som ska styra. Mikael
Landberg, avdelningschef, instämmer och informerar om att information har getts till berörd
verksamhet för att undvika händelser i framtiden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

82/21 Sekretessärende - Vårdnadsöverflytt 1
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 18(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

83/21 Sekretessärende - Vårdnadsöverflytt 2
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 19(20)

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-26

84/21 Sekretessärende - Umgängesbegränsning
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 20(20)

