
 

PROTOKOLL Sida 1(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2023-01-25 
Anslaget sätts upp: 2023-01-26             Anslaget tas ned: 2023-02-16 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2023-01-25 kl. 09.00-11:05 
Mötet ajournerades kl 10:12-10:23 och kl 10:40-10:45. 

Beslutande 
Christina Sönnergren (M), ordförande 
Nicolina Båth (KD), vice ordförande 
Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Peter Vesterholm, stabschef 
Annette Ritari, avdelningschef §§ 2-7 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Carin Blomberg-Forest, verksamhetsstrateg 
Anna Torstensson, nämndsekreterare 

Paragrafer 
§§ 1-7 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 3, 2023-01-26, kl 10:00 

Underskrifter 
 
 
Christina Sönnergren (M) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Anna Torstensson 
Sekreterare  
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PROTOKOLL Sida 2(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

 § 1/23 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 2/23 Verksamhetsplan 2023 
§ 3/23 Utredning träffpunkt för äldre 
§ 4/23 Behovsanalys Hammaren som korttids- och växelboende 
 

Informationsärenden 

§ 5/23  Förvaltningen informerar 

 § 6/23 Övriga frågor 

 § 7/23 Inför Socialnämnd 
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Utredning träffpunkt för äldre
Behovsanalys Hammaren som korttids- och växelboende

Informationsärenden

Förvaltningen informerar

Övriga frågor
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Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 3(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

1/23 Fastställande av dagordning 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om SÄBO. 
 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
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1/23 Fastställande av dagordning

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

Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 4(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2/23 SON/2022/0004/042-10 

Verksamhetsplan 2023 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsplan inklusive budget för 2023. 

Protokollsanteckningar 
Förvaltningen tar med sig synpunkter från Socialdemokraterna och gör eventuella justeringar i 
underlaget inför socialnämnd utifrån behov av förtydligande. 

Ärendet 
Verksamhetsplanen är ett planeringsinstrument för varje nämnd och en rapportering om hur  
verksamheterna ämnar gå till väga för att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag och mål inom 
beslutade budgetramar. Det är socialnämnden som beslutar om nämndens verksamhetsplan.  
 
I verksamhetsplanen fastställs framför allt mål med målvärden samt de aktiviteter som ska vidtas  
under året för att nå dessa mål. Likaså redovisas drift- och investeringsbudgeten. Verksamhets-
planen ligger till grund för kommande uppföljningsrapporter, dvs. kommunens och  
nämndernas tertialrapporter.  
 
Förslag till verksamhetsplan arbetas, inom socialförvaltningen, fram i bred delaktighet mellan 
förvaltningsledning, chefer och nämndens ledamöter.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan inklusive budget för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0004/042-9 
Verksamhetsplan 2023, Socialnämnden 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer inom Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 2/23

Verksamhetsplan 2023

SON/2022/0004/042-10

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna förslag till
verksamhetsplan inklusive budget för 2023.

Protokollsanteckningar
Förvaltningen tar med sig synpunkter från Socialdemokraterna och gör eventuella justeringar i
underlaget inför socialnämnd utifrån behov av förtydligande.

Ärendet
Verksamhetsplanen är ett planeringsinstrument för varje nämnd och en rapportering om hur
verksamheterna ämnar gå till väga för att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag och mål inom
beslutade budgetramar. Det är socialnämnden som beslutar om nämndens verksamhetsplan.

I verksamhetsplanen fastställs framför allt mål med målvärden samt de aktiviteter som ska vidtas
under året för att nå dessa mål. Likaså redovisas drift- och investeringsbudgeten. Verksamhets-
planen ligger till grund för kommande uppföljningsrapporter, dvs. kommunens och
nämndernas tertialrapporter.

Förslag till verksamhetsplan arbetas, inom socialförvaltningen, fram i bred delaktighet mellan
förvaltningsledning, chefer och nämndens ledamöter.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan inklusive budget för 2023.

Besiutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0004/042-9
Verksamhetsplan 2023, Socialnämnden

Skickas till
Akten
Avdelningschefer inom Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 5(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3/23 SON/2023/0048/000-2 

Utredning träffpunkt för äldre 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att: 
- nuvarande äldrecentrum belagt på Rosengården byter namn till Träffpunkt och att träffpunkten 
förvaltas och kommuniceras som den centrala träffpunkten i centrala Nynäshamn   
- förvaltningen får i uppdrag att utreda samverkansformer med det lokala civilsamhället för att 
kunna erbjuda samordnade och kontinuerliga aktiviteter för seniorer på fler platser än i  
centrala Nynäshamn. Uppdraget ska redovisa samverkansform samt drifts- och underhållskostnader. 

Protokollsanteckningar 
Mötet ajournerades kl 10:40-10:45. 

Ärendet 
Förvaltningens förslag är en sammanvägd bedömning där hänsyn tagits till utredningens målgrupp, 
förvaltningens organisatoriska förutsättningar och en ansvarsfull ekonomi. Förvaltningens förslag är 
att de aktiviteter som bedrivs på Äldrecentrum bör kommuniceras som den centrala träffpunkten i 
centrala Nynäshamn. Lokalerna uppfyller kraven om tillgänglighet och ligger centralt beläget i 
Nynäshamns kommun nära kollektivtrafik och med möjlighet till parkering. Vidare är förslaget att 
Äldrecentrum byter namn till ”Träffpunkt” för att det ska bli tydligare för målgruppen vilken form av 
aktiviteter som bedrivs där. För att utöka kännedomen om Äldrecentrum behöver kommunen göra 
kommunikationsinsatser som exempelvis digital marknadsföring, uppsökande verksamhet och / eller 
utskick av foldrar. 
 
Utöver en kommunalt samordnad central träffpunkt i Nynäshamns tätort ser förvaltningen ett behov 
av träffpunkter på andra platser i kommunen. För att kunna erbjuda träffpunkter på fler platser än i 
Nynäshamns tätort och samtidigt stärka civilsamhällets ställning vill socialförvaltningen få i uppdrag 
att utreda samverkansformer mellan lokala organisationer och socialförvaltningen. I utredningen ska 
samverkansform samt drifts- och underhållskostnader redovisas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
- nuvarande äldrecentrum belagt på Rosengården byter namn till Träffpunkt och att träffpunkten 
förvaltas och kommuniceras som den centrala träffpunkten i centrala Nynäshamn   
- förvaltningen får i uppdrag att utreda samverkansformer med det lokala civilsamhället för att 
kunna erbjuda samordnade och kontinuerliga aktiviteter för seniorer på fler platser än i  
centrala Nynäshamn. Uppdraget ska redovisa samverkansform samt drifts- och underhållskostnader. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att Balder också ska utses till 
en träffpunkt. 

Christina Sönnergren (M) yrkar avslag till Roland Juneruds (S) tillägg. 

Propositionsordning 
Proposition 1 

Bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Proposition 2 

Avslag mot bifall till Roland Juneruds (S) förslag till tillägg 
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§ 3/23

Utredning träffpunkt för äldre

SON/2023/0048/000-2

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att:
- nuvarande äldrecentrum belagt på Rosengården byter namn till Träffpunkt och att träffpunkten
förvaltas och kommuniceras som den centrala träffpunkten i centrala Nynäshamn
- förvaltningen får i uppdrag att utreda samverkansformer med det lokala civilsamhället för att
kunna erbjuda samordnade och kontinuerliga aktiviteter för seniorer på fler platser än i
centrala Nynäshamn. Uppdraget ska redovisa samverkansform samt drifts- och underhållskostnader.

ProtokolIsanteckningar
Mötet ajournerades kl 10:40-10:45.

Ärendet
Förvaltningens förslag är en sammanvägd bedömning där hänsyn tagits till utredningens målgrupp,
förvaltningens organisatoriska förutsättningar och en ansvarsfull ekonomi. Förvaltningens förslag är
att de aktiviteter som bedrivs på Äldrecentrum bör kommuniceras som den centrala träffpunkten i
centrala Nynäshamn. Lokalerna uppfyller kraven om tillgänglighet och ligger centralt beläget i
Nynäshamns kommun nära kollektivtrafik och med möjlighet till parkering. Vidare är förslaget att
Äldrecentrum byter namn till 'Träffpunkt" för att det ska bli tydligare för målgruppen vilken form av
aktiviteter som bedrivs där. För att utöka kännedomen om Äldrecentrum behöver kommunen göra
kommunikationsinsatser som exempelvis digital marknadsföring, uppsökande verksamhet och/ eller
utskick av foldrar.

Utöver en kommunalt samordnad central träffpunkt i Nynäshamns tätort ser förvaltningen ett behov
av träffpunkter på andra platser i kommunen. För att kunna erbjuda träffpunkter på fler platser än i
Nynäshamns tätort och samtidigt stärka civilsamhällets ställning vill socialförvaltningen få i uppdrag
att utreda samverkansformer mellan lokala organisationer och socialförvaltningen. I utredningen ska
samverkansform samt drifts- och underhållskostnader redovisas.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:
- nuvarande äldrecentrum belagt på Rosengården byter namn till Träffpunkt och att träffpunkten
förvaltas och kommuniceras som den centrala träffpunkten i centrala Nynäshamn
- förvaltningen får i uppdrag att utreda samverkansformer med det lokala civilsamhället för att
kunna erbjuda samordnade och kontinuerliga aktiviteter för seniorer på fler platser än i
centrala Nynäshamn. Uppdraget ska redovisa samverkansform samt drifts- och underhållskostnader.

Yrkanden
Roland Junerud (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att Balder också ska utses till
en träffpunkt.

Christina Sönnergren (M) yrkar avslag till Roland Juneruds (S) tillägg.

Propositionsordning
Proposition l

Bifall till förvaltningens förslag till beslut

Proposition 2

Avslag mot bifall till Roland Juneruds (S) förslag till tillägg

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 6(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Proposition 
Proposition 1 

Ordförande ställer proposition 1 enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut 

Proposition 2 

Ordförande ställer proposition 2 enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden beslutar att avslå Roland Juneruds (S) förslag till tillägg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande SON/2023/0048/000-1 
Uppdragsdirektiv SON/2022/0158/000-1 

Skickas till 
Akten  
Äldreomsorgen 
Beställaravdelningen 
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Proposition
Proposition l

Ordförande ställer proposition l enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott föreslår att
socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut

Proposition 2

Ordförande ställer proposition 2 enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott föreslår att
socialnämnden beslutar att avslå Roland Juneruds (S) förslag till tillägg.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande SON/2023/0048/000-1
Uppdragsdirektiv SON/2022/0158/000-1

Skickas till
Akten
Äldreomsorgen
Beställaravdelningen

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 7(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4/23 SON/2022/0489/001-2 

Behovsanalys Hammaren som korttids- och växelboende 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden överlämnar ärendet till 
Fastighetsavdelningen för framtagande av förstudie. 

Ärendet 
Hammaren är idag ett stödboende inom ramen för Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. 
Verksamheten ska, enligt beslut i Socialnämnden, läggas ned i juli månad 2023. Socialförvaltningen 
sitter med kontraktskostnad på lokalen till november 2026 och det tillfälliga bygglovet löper ut 2031. 
Socialförvaltningen har under en överskådlig framtid stora problem med att tillhandahålla korttids 
och växelvårdsplatser inom den egna regin. Den stora, och ökande volymen äldre, innebär att 
förvaltningen köper stora volymer verksamhet av andra aktörer för att kunna tillgodose de enskilda 
individernas behov av omsorg. Det räcker inte med att sätta in fler hemtjänsttimmar, behovet hos 
den enskilde samt den anhörige går efter ett visst antal timmar hemtjänst, inte att tillgodose med 
annan insats än korttids- och växelvård. Förvaltningen köper idag verksamhet hos extern part för 
mellan 12 och 14 mnkr per år. Hammaren är en lokal i två våningsplan med 20 rum för boende, 
stora ytor för umgänge för de boende samt stora personalytor. Den grundläggande strukturen på 
boendet är kompatibel med de krav som verksamheter som korttids- och växelvård ställer. Det 
kommer behövas en del justeringar avseende våtutrymmen, till- och ombyggnad av vissa rum för 
att möjliggöra medicintekniska hjälpmedel samt hiss mellan de båda våningsplanen. Behov finns av 
en närmare analys av vad som behöver åtgärdas för att möta upp bland annat de hygienkrav som 
finns inom de föreslagna verksamheterna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar ärendet till Fastighetsavdelningen för framtagande av förstudie. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande SON/2022/0489/001-1 

Skickas till 
Akten 
Fastighetsavdelningen 
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§ 4/23 SON/2022/0489/001-2

Behovsanalys Hammaren som korttids- och växelboende
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden överlämnar ärendet till
Fastighetsavdelningen för framtagande av förstudie.

Ärendet
Hammaren är idag ett stödboende inom ramen för Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.
Verksamheten ska, enligt beslut i Socialnämnden, läggas ned i juli månad 2023. Socialförvaltningen
sitter med kontraktskostnad på lokalen till november 2026 och det tillfälliga bygglovet löper ut 2031.
Socialförvaltningen har under en överskådlig framtid stora problem med att tillhandahålla korttids
och växelvårdsplatser inom den egna regin. Den stora, och ökande volymen äldre, innebär att
förvaltningen köper stora volymer verksamhet av andra aktörer för att kunna tillgodose de enskilda
individernas behov av omsorg. Det räcker inte med att sätta in fler hemtjänsttimmar, behovet hos
den enskilde samt den anhörige går efter ett visst antal timmar hemtjänst, inte att tillgodose med
annan insats än korttids- och växelvård. Förvaltningen köper idag verksamhet hos extern part för
mellan 12 och 14 mnkr per år. Hammaren är en lokal i två våningsplan med 20 rum för boende,
stora ytor för umgänge för de boende samt stora personalytor. Den grundläggande strukturen på
boendet är kompatibel med de krav som verksamheter som korttids- och växelvård ställer. Det
kommer behövas en del justeringar avseende våtutrymmen, till- och ombyggnad av vissa rum för
att möjliggöra medicintekniska hjälpmedel samt hiss mellan de båda våningsplanen. Behov finns av
en närmare analys av vad som behöver åtgärdas för att möta upp bland annat de hygienkrav som
finns inom de föreslagna verksamheterna.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar ärendet till Fastighetsavdelningen för framtagande av förstudie.

Besiutsunderlag
Tjänsteutlåtande SON/2022/0489/001-1

Skickas till
Akten
Fastighetsavdelningen

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 8(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

5/23 Förvaltningen informerar 
Marlen Terrell, förvaltningschef, tydliggjorde att förvaltningen har en budget i balans 2023 och att 
förvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa förutsättningar för en budget i balans även 2024 
utifrån av KF planerad tilldelning. 

Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, informerar om skadeståndsmålet angående händelser på 60-
talet. Huvudförhandling ägde rum 24:e januari.  
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2023-01-25

Sida 8(10)

5/23 Förvaltningen informerar
Marlen Terrell, förvaltningschef, tydliggjorde att förvaltningen har en budget i balans 2023 och att
förvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa förutsättningar för en budget i balans även 2024
utifrån av KFplanerad tilldelning.

Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, informerar om skadeståndsmålet angående händelser på 60-
talet. Huvudförhandling ägde rum 24:e januari.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 9(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-25  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

6/23 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om upphandling SÄBO. 

Mikael Landberg, avdelningschef informerar om pågående upphandling.   
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6/23 Övriga frågor
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om upphandling SÄBO.

Mikael Landberg, avdelningschef informerar om pågående upphandling.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

7/23 Inför Socialnämnd 
Socialnämndens arbetsutskott kommer överens om att följande ärenden ska hanteras på kommande 
nämnder: 

- Information om arbetsmetoder. På kommande nämnd under våren. 
- Information om Lov-företagen. På nämnd 8 februari. 
- Under punkten Verksamhetsplan 2023 på nämnden 8 februari:  

• Information om förvaltningens hantering av inkomna synpunkter från 
Socialdemokraterna.  

• Information om nationella nyckeltalnivån utifrån kontinuitet i hemtjänsten. 8 
medarbetare per 14 dagar. 
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