
 

PROTOKOLL Sida 1(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-06-23 
Anslaget sätts upp: 2021-06-28             Anslaget tas ned: 2021-07-20 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2021-06-23 kl. 09.00-16:07 
Mötet ajournerades kl. 10:24-10:35, 12:30-13:30 och 15:00-15:40. 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande  
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande, via Teams §§ 85-103 till kl. 15:08 
Fredrik Brodin (M), via Teams §§ 85-103 till kl. 15:08 
Helena Göransson (L), via Teams §§ 85-103 till kl. 14:34 
Eva Wennerberg (C) via Teams §§ 85-102, på plats §§ 103-112 
Ulla Johansson (S), via Teams §§ 88-102, på plats §§ 103-112, från kl. 09:36 
Daniel Jobark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN), via Teams §§ 87-89, kl. 09:27-10:02 
Tony Nicander (V) via Teams §§ 85-102, på plats §§ 103-112 
Johann Wolf (SD), via Teams §§ 99-103, från kl. 11:15-15:08 
Ola Hägg (S), ersätter Ulla Johansson (S), via Teams §§ 85-87  
Åse Hermansson (SN), ersätter Lou-Lou Hillstad (SN), via Teams §§ 85-86, §§ 90-103  
Rebecca Ädel (SD), ersätter Johann Wolf (SD), via Teams §§ 85-98  

 

 
Icke tjänstgörande ersättare 
David Öberg (KD) via Teams §§ 85-103 till kl. 15:08 
Gunnel Jonsson (M) via Teams §§ 85-103 till kl. 15:08 
Christina Sönnergren (M) via Teams §§ 85-103 till kl. 15:08 
Kaisa Persson (L) via Teams §§ 85-103 till kl. 15:08 
Johanna Ekholm (M) via Teams §§ 85-103 till kl. 15:08 
Ola Hägg (S) via Teams §§ 88-103 till kl. 15:08 
Magnus Liljeström (S) via Teams §§ 85-103 till kl. 15:08 
Åse Hermansson (SN) via Teams §§ 87-89 till kl. 15:08 
Bengt Holwaster (MP) via Teams §§ 85-103 till kl. 15:08 
Rebecca Ädel (SD) via Teams §§ 99-103 till kl. 12:05 

 

Paragrafer 
§§ 85-112 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 3 2021-06-28 kl. 14:00  

Underskrifter 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Daniel Jobark (S) 
Justerare 

 
Olivia Gustafsson  
Sekreterare  
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Socialnämnden 
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2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga deltagare  
Marlen Terrell, förvaltningschef §§ 85-102 
Anna Kessling, administrativ chef §§ 85-103 
Annette Ritari, avdelningschef §§ 92-103 
Mikael Landberg, avdelningschef §§ 85-103 
Gabriella Rodling, avdelningschef §§ 85-103 
Håkan Lythell, controller §§ 85-103 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare §§ 85-103 
Camilla Fallmark MAS §§ 89-91, § 103 
Carin Forest, utredare §§ 101 
Anette Larsson Beckman, utredare §§ 93-103 
David Ulmér, kommunstrateg KSF § 87 
Anna Marmgård, HR-partner § 86 
Daniel Bjärnström, projektledare § 99 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef BUF § 100 
Jana Enger, familjehemssekreterare § 111 
Anneli Tollehed Biller, tf enhetschef  § 112 
Emelie Lundell, Ensolution § 103 
Oskar Lennerhjelm, Ensolution § 103 
Karin Ferm, revisor § 103 
Anders Engström, revisor § 103 
Johanna Briving, kvalitétsutvecklare § 103 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare §§ 90-98 
Aline Firman Varre, politisk sekreterare §§ 92-103 
Lucas Svärd, politisk sekreterare § 103 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
   

  Val av justerare 
   

§ 85/21 Fastställande av dagordning 
   

  Informationsärenden 
   

§ 86/21 Systematiskt arbetsmiljöarbete    

§ 87/21 Information om upphandling av våbo    

§ 88/21 Ekonomisk redovisning    

§ 89/21 Information om samarbetet mellan region och kommun    

  Beslutspunkter 
   

§ 90/21 Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård 

   

§ 91/21 Rekommendation överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter 

   

§ 92/21 Barnahus-utvärdering    
§ 93/21 Svar på remiss om motion rörande utbildning i territoriell maktordning och urban 

norm 
   

§ 94/21 Uppdragsdirektiv revidering av Äldrepolitiska programmet    
§ 95/21 Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2021    
§ 96/21 Redovisning av delegationsbeslut maj 2021    
§ 97/21 Konferensrum arbetsmarknadsenheten    



 

PROTOKOLL Sida 4(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 Informationsärenden 
   

§ 98/21 Utvärdera flytt av myndighetsansvar angående alkohol- och tobaksärenden    

§ 99/21 Information om införandet av LifeCare    

§ 100/21 Information om Prosperutredningen    

§ 101/21 Förvaltningen informerar 
 

   

§ 102/21 Övriga frågor    

§ 103/21 Presentation kostnad per brukare    

 Beslutspunkter    

 § 104/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare     

 § 105/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare     

 § 106/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare     

 § 107/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare     

 § 108/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare    

 § 109/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare    

 § 110/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare     

 § 111/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare     

 § 112/21 Sekretessärende: Medgivande om adoption    
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Socialnämnden 
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2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

85/21 Fastställande av dagordning  
Socialnämnden lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 111 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare 
- § 112 Sekretessärende: Medgivande om adoption 

 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen.   
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

86/21 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Anna Marmgård, HR-partner, informerar om det systematiskt arbetsmiljöarbetet och OSA-dialogen. 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

87/21 Information om upphandling av våbo 
David Ulmér, kommunstrateg, informerar om den pågående upphandlingen av vård- och 
omsorgsboendet samt befolkningsprognos.   
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

88/21 Ekonomisk redovisning 
Håkan Lythell, controller, och Marlen Terrell, förvaltningschef, redovisar det ekonomiska läget.   



 

PROTOKOLL Sida 9(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

89/21 Information om samarbetet mellan region och kommun 
Camilla Fallmark, MAS, informerar om samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet under 
pandemin och ordinarie samverkan.   



 

PROTOKOLL Sida 10(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 90/21 SON/2021/0047/059-5 

Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig 
tandvård 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. 

Ärendet 
Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som 
har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning samt att personalgrupper 
får undervisning i munhälsovård. Den reviderade överenskommelsen innebär att vissa delar har 
omarbetats, uppdaterats och förtydligats, men revideringen har inte lett till någon betydande 
förändring. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta överenskommelse om 
samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och 
nödvändig tandvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0047/059-3 
Rekommendation munhälsovård 
Reviderad Överenskommelse munhälsovård 
Beslut SON AU § 67 2021-06-09 - Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård 

Skickas till 
Akten 
Storsthlm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 11(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 91/21 SON/2021/0141/000-3 

Rekommendation överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt 
för medicintekniska produkter 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta överenskommelsen om kostnadsansvar för förskrivningsbara 
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter.  

Ärendet 
En revidering har gjorts av en långsiktig överenskommelse om kostnadsansvar mellan kommun och 
Region för hjälpmedel och medicintekniska produkter. Utgångspunkten i revideringen har varit att 
förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt jämfört med tidigare överenskommelse. En 
samverkansorganisation föreslås för att underlätta justeringar i överenskommelsen vid förändringar 
av hjälpmedel och medicintekniska produkter och för uppföljning av överenskommelsen. Den nya 
överenskommelsen innebär ett förtydligande i kostnadsansvaret och syftar till att förenkla processen 
då den nya överenskommelsen ersätter tre tidigare överenskommelser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att följa rekommendationen om att anta överenskommelse om 
kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för 
medicintekniska produkter.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att följa rekommendationen om 
att anta överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0141/000-2 
1 Rekommendation överenskommelse om hjälpmedel 
2 Överenskommelse inklusive 4 bilagor 
3 Gällande överenskommelse om vård och omsorg med konsekvensändringar 
4 Beslut SON AU § 68 2021-06-09 - Rekommendation överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter 

Skickas till 
Akten 
Storsthlm 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 12(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 92/21 SON/2020/0049/000-6 

Barnahus-utvärdering 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens utvärdering av Barnahus. 

Ärendet 
Nämnden uppdrog åt förvaltningen att utvärdera Nynäshamns kommuns del i Barnahus och 
återrapportera innan nytt avtal kring Barnahus skrivs 2021. Förvaltningen har ökat sitt deltagande 
och samverkan och fullgör sina åtaganden med Barnahus enligt avtalet idag. Antalet ärenden som 
tagits i samråd under första tertialen 2021 är 13 stycken vilket är fler än under hela 2020 (10 
stycken). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens utvärdering av Barnahus. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner förvaltningens utvärdering av 
Barnahus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0049/000-4 
Beslut SON § 25/20 - Barnahus 
Samverkansavtal för Barnahus Haninge 
Verksamhetsberättelse för Barnahus, Handen, 2020 
Beslut SON AU § 63, 2021-06-09 - Barnahus-utvärdering 

Skickas till 
Akten 
Haninge kommun 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93/21 SON/2021/0124/000-4 

Svar på remiss om motion rörande utbildning i territoriell 
maktordning och urban norm 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  

- överlämna förvaltningens skrivelse utan eget ställningstagande 
- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

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 A.  

Ärendet 
Sorundanet har i motion föreslagit att kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner erbjuds 
utbildning kring territoriell maktordning och urban norm. Kommunstyrelsen har bett övriga nämnder 
att inkomma med ett yttrande kring motionen senast den 31 augusti 2021. Socialförvaltningen 
föreslår i sin skrivelse att nämnden överlämnar den som sin egen till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sin egen till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
skrivelse som sin egen till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
 Helena Göransson (L) yrkar att socialnämnden ska besluta att 

- överlämna förvaltningens skrivelse utan eget ställningstagande 
- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Roland Junerud (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Rebecca Ädel (SD) yrkar bifall till Helena Göranssons (L) yrkande. 

Propositionsordning 
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till Helena Göranssons (L) yrkande mot bifall till socialnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut med Roland Juneruds (S) tillägg att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att: 

- överlämna förvaltningens skrivelse utan eget ställningstagande 
- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0124/000-2 
Motion ”Utbildning i territoriell maktordning och urban norm”  
Beslut SON AU § 64, 2021-06-09 - Svar på remiss om motion rörande utbildning i territoriell 
maktordning och urban norm 
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Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
  



Socialnämnden 
Reservation med ett särskilt yttrande 
Datum:2021-06-23 

Angående §93/21 

Socialdemokraterna reserverar sig för beslut på §93/21 med ett särskilt yttrande och 
föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Sorundanet Nynäshamns kommunpartis motion rörande utbildning i "territoriell 
maktordning och urban norm" 

Anledning 
Syftet med motionen är att förbättra utvecklingen av hela vår kommun genom att 
förtroendevalda och tjänstepersoner får kunskap, förståelse och medvetenhet rörande 
territoriell maktordning och urban norm samt verktyg för normkritiskt tänkande.  

ledamotens namnteckning 

___________________________ 

Namnförtydligande 
Daniel Jobark 

Bilaga A
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§ 94/21 SON/2021/0123/000-4 

Uppdragsdirektiv revidering av Äldrepolitiska programmet 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  

- godkänna förvaltningens förslag till uppdragsdirektiv. 
- att till respektive parti i socialnämnden delegera beslutet om att utse representanter från 

varje parti till styrgruppen.  

Ärendet 
Det äldrepolitiska programmet är ett tvärpolitiskt program som uttrycker den politiska 
ambitionsnivån vad gäller äldreomsorgen. Programmet beskriver hur kommunen planerar att 
utveckla äldreomsorgen under åren 2016–2026.  
I programmet redogörs för framtida behov av äldreomsorg och det är styrande för kommunens 
verksamheter. Programmet är beslutat av kommunfullmäktige och ska uppdateras vid behov och 
minst en gång per mandatperiod.   
 
Det äldrepolitiska programmet är väl genomarbetat och förankrat både i förvaltningen, hos de 
politiska partierna och pensionärsorganisationerna och utgör en bra grund för arbetet med att skapa 
en god äldreomsorg. Stora delar av programmet är fortfarande aktuella men behov föreligger av att 
gå igenom det för att tydliggöra, lägga till alternativt ta bort vissa delar. 
 
I programmet framgår att det ska uppdateras vid behov och minst en gång per mandatperiod.  
I uppdragsdirektivet föreslås att innehåll, roller/ansvar, programmets koppling till Mål och Budget 
samt frekvens för uppdatering av programmet ses över.  
 
Uppdragsdirektivet som fungerar som ett underlag vid uppstart och syftar till att säkerställa att 
beställare och utredare har en gemensam bild av uppdraget och de övergripande målen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till uppdragsdirektiv. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till uppdragsdirektiv med ändringen att förvaltningen får i uppdrag att i uppdragsdirektivet s. 
2 under rubriken ”Styrgruppen” förtydliga att socialnämnden fattar beslut. 

Yrkande  
Antonella Pirrone (KD) yrkar att: 

- godkänna förvaltningens förslag till uppdragsdirektiv 
- att till respektive parti i socialnämnden delegera beslutet om att utse representanter från 

varje parti till styrgruppen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0123/000-2 
Uppdragsdirektiv Äldrepolitiska programmet 
Beslut SON AU § 65, 2021-06-09 - Uppdragsdirektiv revidering av Äldrepolitiska programmet 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer 
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Kommunstyrelsen  
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§ 95/21 SON/2021/0007/000-3 

Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förvaltningen inrapporterar alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS 
som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, eller bistånd vars verkställighet 
avbrutits i tre månader, till ansvarig tillsynsmyndighet. 

Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut inte verkställs. Exempel på detta kan vara 
svårigheter att hitta lämpliga kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller att den enskilde själv valt att 
tacka nej till erbjuden verkställighet för att avvakta annat erbjudande. Skälen till varför besluten inte 
är verkställda ska inte uppges i denna rapport, men meddelas Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapportering för första kvartalet 2021 
Socialförvaltningen har 28 ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för första kvartalet 2021. 
Förvaltningen har 15 ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för första kvartalet 2021.  
 
Statistikrapport över uppgifterna (se bilaga) ska godkännas av nämnden och expedieras till 
kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0007/000-1 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 1 2021 
Beslut SON AU § 66, 2021-06-09 - Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2021 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
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§ 96/21 SON/2021/0033/002-11 

Redovisning av delegationsbeslut maj 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för maj 2021. 

Ärendet 
1. Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under maj 2021  
2. Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under maj 2021  
3. Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under maj 2021  
4. Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under maj 2021  
5. Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under maj 2021  
6. Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under maj 2021  
7. Övriga delegationsbeslut under maj 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 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0033/002-7 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 97/21 SON/2021/0158/000-2 

Konferensrum arbetsmarknadsenheten 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna utökning av lokal för arbetsmarknadsenheten med ett 
konferensrum på Lövlundsvägen 5, plan 2. Årskostnaden är 48 270 kronor. 

Ärendet 
Etableringscentrum implementerades på arbetsmarknadsenheten 2021-05-01 med tre tjänster. I 
samband med implementeringen har etableringscentrums lokaler sagts upp. En konferenslokal, som 
tillhör avtalet för etableringscentrum, ligger i arbetsmarknadsenhetens lokaler.  
 
Implementeringen av etableringscentrum på arbetsmarknadsenheten gör att det finns ett ökat 
behov av konferensrum, både att användas av personal men även för gruppverksamhet. Den 
verksamheten har tidigare skett i de lokaler som etableringscentrum haft som sagts upp. 
 
Konferenslokalen har glasväggar, vilket även alla kontorsrum har. Det gör att det bedöms som 
olämpligt ur sekretessynpunkt att annan verksamhet som inte tillhör arbetsmarknadsenheten ska 
använda konferensrummet. Om någon annan ska använda konferensrummet kräver det en 
ombyggnation alternativt andra anpassningar. 
 
Konferensrummet är på drygt 30 kvm och har en årskostnad på 48 270 kronor. För  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna utökning av lokal för arbetsmarknadsenheten med ett 
konferensrum på Lövlundsvägen 5, plan 2. Årskostnaden är 48 270 kronor. 

Yrkanden 
Helena Göransson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0158/000-1 
Behovsanalys konferensrum Lövlundsvägen Arbetsmarknadsenheten 

Skickas till 
Akten 
Arbetsmarknadsenheten 
Fastighetsavdelningen 
  



 

PROTOKOLL Sida 20(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

98/21 Utvärdera flytt av myndighetsansvar angående alkohol- 
och tobaksärenden 
Anna Kessling, administrativ chef, informerar om utvärderingen att flytt av myndighetsansvar 
angående alkohol- och tobaksärenden. 2020 flyttades ansvaret från socialnämnden till Södertörns 
miljö- och hälsoförbund (SMOHF) och socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utvärdera överflytten efter ett år. Förvaltningen återkommer med ytterligare information om 
förekomst av påtryckningar från kriminella gäng samt regionens tillsyn av SMOHF.  



 

PROTOKOLL Sida 21(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

99/21 Information om införandet av LifeCare 
Daniel Bärnström, projektledare, informerar om införandet av Lifecare. Införandeprojektet av det 
nya verksamhetssystemet pågår till början av 2022 och nämnden får information om 
projektorganisation, genomförande och tidsplan.   



 

PROTOKOLL Sida 22(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

100/21 Information om Prosperutredningen 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef BUF, informerar om förslagen från prosperutredningen och 
hur barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat med frågorna.   



 

PROTOKOLL Sida 23(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

101/21 Förvaltningen informerar 
Annette Ritari, avdelningschef, informerar om konsulentstött familjehem och egna familjehem.  

Carin Forest, utredare, informerar om försening av hemtjänstutredningen på grund av att en ny 
medarbetarenkät behöver genomföras. Analys förväntas tas upp på nämnden 29 september och 
åtgärderna på nämnden 27 oktober.  

Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, påminner om att det ska ske en workshop om politikerrollen 1 
september kl. 13:30.  

Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om situationen på barn och ungdom.  

  



 

PROTOKOLL Sida 24(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

102/21 Övriga frågor 
Det fanns inga övriga frågor.  



 

PROTOKOLL Sida 25(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

103/21 Presentation kostnad per brukare 
Emelie Lundell, Ensolution, och Oskar Lennerhjelm, Ensolution, håller en presentation om kostnad 
per brukare, KPB. Ensolution går igenom KPB för varje verksamhetsområde inom socialnämnden.  



 

PROTOKOLL Sida 26(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

104/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

  



 

PROTOKOLL Sida 27(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

105/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare  
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

  



 

PROTOKOLL Sida 28(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

106/21 - Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

  



 

PROTOKOLL Sida 29(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

107/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

  



 

PROTOKOLL Sida 30(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

108/21 Sekretessärende: särskilt förordnad vårdnadshavare 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

  



 

PROTOKOLL Sida 31(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

109/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare  
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

  



 

PROTOKOLL Sida 32(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

110/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

  



 

PROTOKOLL Sida 33(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

111/21 Sekretessärende: Särskilt förordnad vårdnadshavare 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 34(34) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

112/21 Sekretessärende: Medgivande om adoption 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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