
 

PROTOKOLL Sida 1(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-02-16 
Anslaget sätts upp: 2022-02-15             Anslaget tas ned: 2022-03-08 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

 

Plats och tid 
Örngrund, 2022-02-16 kl. 09.00-10:20 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M) 
Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Annette Ritari, avdelningschef §§ 12-15 
Gabriella Rodling, avdelningschef §§ 13-15 
Johanna Olsson, controller 
Matilda Maxe, utredare § 12 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 

 
 

Paragrafer 
§§ 8-15 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset A, plan 3, 2022-02-16 kl. 10:30 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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PROTOKOLL Sida 3(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

8/22 Fastställande av dagordning 
Socialnämndens arbetsutskott lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 11 Information upphandling Matinköp 
 

Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om frågor om hemtjänstutredningen till socialnämnden.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om ett väckt ärende till nämnden med yrkande om att 
involvera företagshälsovården i hemtjänsten.   
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om information om hur det står till med 
biståndshandläggare beträffande kampanj om omhändertagande av utlandsfödda. 
 
Antonella Pirrone (KD) anmäler en övrig fråga om hennes deltagande i samverkansgruppen X-sam 
som gäst. 
 
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendena i följande ordning § 8, § 15, §§ 9-14.  
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskotts dagordningen. 
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PROTOKOLL Sida 4(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9/22 SON/2021/0007/000-11 

Rapport ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2021 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att 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 fjärde kvartalet 2021 
Socialförvaltningen har 14 ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för fjärde kvartalet 2021. 
Förvaltningen har 11 ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för fjärde kvartalet 2021.  
 
Statistikrapport över uppgifterna ska godkännas av nämnden och expedieras till kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0007/000-10 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 4 2021 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
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Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förvaltningen inrapporterar alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap l § 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 fjärde kvartalet 2021 
Socialförvaltningen har 14 ej verkställda beslut enligt Sol att rapportera för fjärde kvartalet 2021. 
Förvaltningen har 11 ej verkställda beslut enligt lSS att rapportera för fjärde kvartalet 2021. 

Statistikrapport över uppgifterna ska godkännas av nämnden och expedieras till kommunfullmäktige. 
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PROTOKOLL Sida 5(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10/22 SON/2022/0015/009-3 

Ansökan om bidrag för 2022 BRIS 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i 
samhället, föreningsbidrag om 30 135 för verksamhetsåret 2022. 

Ärendet 
Bris ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2022 ansöker Bris 
om 63 000 kr. Bris har i mars 2021 ansökt om bidrag för verksamhetsåret men ansökan har missats 
och är ej tidigare behandlad. I ansökan har inte presenterats hur summan har räknats fram.  
 
Enligt den så kallade lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen ska en föreningsverksamhet 
ha anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Det är alltså inte nödvändigt att 
verksamheten bedrivs inom kommunens gränser, det avgörande är att intresset är knutet till 
kommunen. Bris finansieras till stor del av insamlade medel och gåvor från privatpersoner, 
organisationer, företag och stiftelser. Till detta kommer medlemsavgifter samt bidrag från 
kommuner, landsting och andra myndigheter.  
 
Bris är en viktig länk mellan barn och ungdomar och vuxna. Organisationen fyller en viktig funktion 
för många barn som behöver en vuxen person att prata med. Att få vara anonym känns ofta tryggt 
och kan medföra att de sedan vågar gå vidare och söka hjälp i sin egen kommun. Enligt SCB:s 
befolkningsstatistik fanns det 6027 barn under 18 år i kommunen i december 2020. Ett bidrag om 5 
kr/barn, vilket har beviljats tidigare år, innebär 30 135 kronor för Nynäshamns kommun. 
Socialnämndens budget är ansträngd men bedömningen är att Bris är berättigat bidrag då det finns 
anledning att anta att kommunens barn vänder sig till verksamheten. Med anonymiteten finns inget 
sätt att veta i hur stor utsträckning barn i Nynäshamns kommun använder sig av föreningens 
stödverksamhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om 30 135 för 
verksamhetsåret 2022. 

Yrkanden 
Anders Karlsson (M) och Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Roland Junerud (S) yrkar att bevilja BRIS 63 000 kr enligt ansökan. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut mot bifall till Roland Juneruds (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar att 
bifalla förvaltningens förslag att föreslå att socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i 
samhället, föreningsbidrag om 30 135 för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0015/009-2 
Bris ansökan om verksamhetsbidrag från socialnämnden i Nynäshamns kommun 
Bris långsiktiga plan 2017-2019 
Ansökningsbrev Bris 
Bris Budget Prognos 2021-2022 
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§ 10/22 

Ansökan om bidrag för 2022 BRIS 

SON/2022/0015/009-3 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i 
samhället, föreningsbidrag om 30 135 för verksamhetsåret 2022. 

Ärendet 
Bris ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2022 ansöker Bris 
om 63 000 kr. Bris har i mars 2021 ansökt om bidrag för verksamhetsåret men ansökan har missats 
och är ej tidigare behandlad. I ansökan har inte presenterats hur summan har räknats fram. 

Enligt den så kallade lokaliseringsprincipen i 2 kap l § kommunallagen ska en föreningsverksamhet 
ha anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Det är alltså inte nödvändigt att 
verksamheten bedrivs inom kommunens gränser, det avgörande är att intresset är knutet till 
kommunen. Bris finansieras till stor del av insamlade medel och gåvor från privatpersoner, 
organisationer, företag och stiftelser. Till detta kommer medlemsavgifter samt bidrag från 
kommuner, landsting och andra myndigheter. 

Bris är en viktig länk mellan barn och ungdomar och vuxna. Organisationen fyller en viktig funktion 
för många barn som behöver en vuxen person att prata med. Att få vara anonym känns ofta tryggt 
och kan medföra att de sedan vågar gå vidare och söka hjälp i sin egen kommun. Enligt SCB:s 
befolkningsstatistik fanns det 6027 barn under 18 år i kommunen i december 2020. Ett bidrag om 5 
kr/barn, vilket har beviljats tidigare år, innebär 30 135 kronor för Nynäshamns kommun. 
Socialnämndens budget är ansträngd men bedömningen är att Bris är berättigat bidrag då det finns 
anledning att anta att kommunens barn vänder sig till verksamheten. Med anonymiteten finns inget 
sätt att veta i hur stor utsträckning barn i Nynäshamns kommun använder sig av föreningens 
stödverksa m het. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om 30 135 för 
verksamhetsäret 2022. 

Yrkanden 
Anders Karlsson (M) och Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Roland Junerud (S) yrkar att bevilja BRIS 63 000 kr enligt ansökan. 

Propositionsordning 
Bifall ti l l förvaltningens förslag til l beslut mot bifall ti l l Roland Juneruds (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar att 
bifalla förvaltningens förslag att föreslå att socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i 
samhället, föreningsbidrag om 30 135 för verksamhetsåret 2022. 

Besi utsu nderlag 
Tjänsteutlätande, SON/2022/0015/009-2 
Bris ansökan om verksamhetsbidrag från socialnämnden i Nynäshamns kommun 
Bris långsiktiga plan 2017-2019 
Ansökningsbrev Bris 
Bris Budget Prognos 2021-2022 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 6(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

BRIS årsberättelse 2019 uppslag 
Bris stadgar beslutade 20190518 
Inbjudan Bris nätverk 

Skickas till 
Bris, Olle Pallin-Cox Regionombud Bris 
Bris.mitt@bris.se 
Akt 
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PROTOKOLL Sida 7(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 11/22 SON/2022/0065/001-2 

Information upphandling Matinköp 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen har inlett ett upphandlingsförfarande med Upphandling Södertörn i syfte att se vilka 
leverantörer och vilka kostnader som kan vara förknippade med att förändra insatsen stöd med 
matinköp. Ambitionen från förvaltningens sida är flerfaldig: 

- Vi eftersträvar en effektivisering av verksamheterna, vi ska kunna göra mer med samma 
resurser. 

- Vi eftersträvar en ökad digitalisering av våra verksamheter för att möta krav på 
effektivisering men också brukarnas allt högre krav på digitala tjänster och arbetssätt inom 
kommunala sektorer. 

- Vi eftersträvar så stor brukartid av den tillgängliga arbetstiden som det är möjligt. 

Den nu aktuella upphandlingen kommer även påverka andra sektorers möjlighet att beställa 
mat/varor över nätet. Exempelvis caféverksamheter i skolan etc., samordningen över 
förvaltningsgränserna står Josefine Gustafsson för. För förvaltningens del kommer det innebära en 
kostnad på ca 1 mnkr som kommer synas på ett annat ansvar än hemtjänstens. Det är därför av 
vikt att nämnden ges information om detta i god tid och att det finns en samsyn kring införandet av 
projektet.  

Kostnaden baseras på att kommunen står för leveransavgiften och den enskilde brukaren betalar för 
sina matvaror. Principen är samma som om en privatperson nyttjar någon av de möjligheter som 
idag finns med att beställa matvaror på nätet. Förvaltningen har vid flera tillfällen informerat 
nämnden om ambitionen och syftet med projektet, det är dock först nu vi kan se de ekonomiska 
konsekvenserna. 

Förvaltningen är övertygad om att förändringen av insatsen stöd till matinköp över tid kommer 
innebära en besparing för förvaltningen samtidigt som det innebär ökad brukartid, dvs personal 
kommer finnas med brukaren mer tid med den förändrade insatsen än vad som annars hade varit 
fallet. Vidare förväntar vi oss en klar förbättring avseende arbetsvillkoren för medarbetarna när 
hantering av kontanter och tunga matkassar i princip försvinner.  

Insatsen stöd till matinköp ger idag utförarna en schablontid på 45 minuter. Det är ca 330 brukare 
inom hemtjänsten som idag har insatsen. Ambitionen är att insatsen, när införandet har stabiliserats 
och alla förstår vad som ska göras, kommer ta ca 30 minuter i anspråk. Vi har räknat på att varje 
brukare får stödet två gånger i månaden, i snitt, vilket ger en tidsmässig besparing på 30 minuter i 
månaden gånger 330 brukare gånger 12 månader. 

Införandet av insatsen kommer ske succesivt och vi kommer börja med egen regi innan vi kopplar 
på LOV – företagen. Förhoppningen är att vi kommer igång under våren – försommaren. 

Förändringen av insatsen stöd till matinköp kommer ske successivt för att alla ska ha förmåga att 
lära nytt i lugn och ro. 

Förändringen kommer ge mer tid hos brukaren, medarbetarna ska sitta tillsammans med den som 
beställer matvaror istället för att gå till affären och släpa tunga kassar till brukarna.  
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Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen har inlett ett upphandlingsförfarande med Upphandling Södertörn i syfte att se vilka 
leverantörer och vilka kostnader som kan vara förknippade med att förändra insatsen stöd med 
matinköp. Ambitionen från förvaltningens sida är flerfaldig: 

Vi eftersträvar en effektivisering av verksamheterna, vi ska kunna göra mer med samma 
resurser. 
Vi eftersträvar en ökad digitalisering av våra verksamheter för att möta krav på 
effektivisering men också brukarnas allt högre krav på digitala tjänster och arbetssätt inom 
kommunala sektorer. 
Vi eftersträvar så stor brukartid av den tillgängliga arbetstiden som det är möjligt. 

Den nu aktuella upphandlingen kommer även påverka andra sektorers möjlighet att beställa 
mat/varor över nätet. Exempelvis cafeverksamheter i skolan etc., samordningen over 
förvaltningsgränserna står Josefine Gustafsson för. För förvaltningens del kommer det innebära en 
kostnad på ca l mnkr som kommer synas på ett annat ansvar än hemtjänstens. Det är därför av 
vikt att nämnden ges information om detta i god tid och att det finns en samsyn kring införandet av 
projektet. 

Kostnaden baseras på att kommunen står för leveransavgiften och den enskilde brukaren betalar för 
sina matvaror. Principen är samma som om en privatperson nyttjar någon av de möjligheter som 
idag finns med att beställa matvaror på nätet. Förvaltningen har vid flera tillfällen informerat 
nämnden om ambitionen och syftet med projektet, det är dock först nu vi kan se de ekonomiska 
konsekvenserna. 

Förvaltningen är övertygad om att förändringen av insatsen stöd till matinköp över tid kommer 
innebära en besparing för förvaltningen samtidigt som det innebär ökad brukartid, dvs personal 
kommer finnas med brukaren mer tid med den förändrade insatsen än vad som annars hade varit 
fallet. Vidare förväntar vi oss en klar förbättring avseende arbetsvillkoren för medarbetarna när 
hantering av kontanter och tunga matkassar i princip försvinner. 

Insatsen stöd till matinköp ger idag utförarna en schablontid på 45 minuter. Det är ca 330 brukare 
inom hemtjänsten som idag har insatsen. Ambitionen är att insatsen, när införandet har stabiliserats 
och alla förstår vad som ska göras, kommer ta ca 30 minuter i anspråk. Vi har räknat på att varje 
brukare får stödet två gånger i månaden, i snitt, vilket ger en tidsmässig besparing på 30 minuter i 
mänaden ganger 330 brukare ganger 12 mänader. 

Införandet av insatsen kommer ske succesivt och vi kommer börja med egen regi innan vi kopplar 
på LOV - företagen. Förhoppningen är att vi kommer igång under v r e n  - försommaren. 

Förändringen av insatsen stöd till matinköp kommer ske successivt för att alla ska ha förmåga att 
lära nytt i lugn och ro. 

Förändringen kommer ge mer tid hos brukaren, medarbetarna ska sitta tillsammans med den som 
beställer matvaror istället för att gå till affären och släpa tunga kassar till brukarna. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 8(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förändringen förväntas vara som minst kostnadsneutral för förvaltningen efter införandet på bred 
front, sannolikt kommer det även innebära en viss besparing när insatsen är fullt ut implementerad.  

Förändringen innebär dock en ny kostnad som kommer redovisas på annan verksamhet än 
hemtjänsten varpå det är viktigt att nämnden har förståelse för vad den kostnaden baseras på samt 
att den innebär en motsvarande (eller större) besparing på ett annat kostnadsställe. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0065/001-1 

Skickas till 
Akten 

 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

Sida 8(12) 

Förändringen förväntas vara som minst kostnadsneutral för förvaltningen efter införandet på bred 
front, sannolikt kommer det även innebära en viss besparing när insatsen är fullt ut implementerad. 

Förändringen innebär dock en ny kostnad som kommer redovisas på annan verksamhet än 
hemtjänsten varpå det är viktigt att nämnden har förståelse för vad den kostnaden baseras på samt 
att den innebär en motsvarande (eller större) besparing på ett annat kostnadsställe. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Besi utsu nderlag 
Tjänsteutltande, SON/2022/0065/001-1 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 9(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

12/22 Internutredningen 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, och Matilda Maxe, utredare, informerar om den pågående 
internutredningen. Utredningen samverkas med kommunstyrelseförvaltningen som genomför en 
kommunövergripande utredning. I det inledande skedet har det prioriterats att undersöka pågående 
avrop av konsulter och de kommer presenteras för arbetsutskottet 24 februari för ställningstagande.   

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

Sida 9(12) 

12/22 Internutredningen 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, och Matilda Maxe, utredare, informerar om den pågående 
internutredningen. Utredningen samverkas med kommunstyrelseförvaltningen som genomför en 
kommunövergripande utredning. I det inledande skedet har det prioriterats att undersöka pågående 
avrop av konsulter och de kommer presenteras för arbetsutskottet 24 februari för ställningstagande. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 10(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

13/22 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar ärenden på balanslistan.   

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

Sida 10(12) 

13/22 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar ärenden på balanslistan. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 11(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

14/22 Förvaltningen informerar 
Sofia Stenman, avdelningschef, informerar om verksamheterna inom LSS-boende med anledning av 
den nyöppnade servicebostaden. Boendena ses över och funktionshinderområdet och 
beställaravdelningen samverkar nära i frågan.  

Roland Junerud (S) ställer en fråga om problematik med badrum som publicerats i Nynäsposten. 
Sofia Stenman, avdelningschef, informerar att arbete pågår att kolla på frågan.  

Annette Ritari, avdelningschef, informerar om en stämningsansökan om vanvård på 60-talet. 
Socialnämnden tog beslut i frågan under 2020. En advokatbyrå har anlitats för att driva frågan. Det 
sker stämningar likt denna i ett hundratal ärenden i andra kommuner.   

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

Sida 11(12) 

14/22 Förvaltningen informerar 
Sofia Stenman, avdelningschef, informerar om verksamheterna inom LSS-boende med anledning av 
den nyöppnade servicebostaden. Boendena ses över och funktionshinderområdet och 
beställaravdelningen samverkar nära i frågan. 

Roland Junerud (S) ställer en fråga om problematik med badrum som publicerats i Nynäsposten. 
Sofia Stenman, avdelningschef, informerar att arbete pågår att kolla på frågan. 

Annette Ritari, avdelningschef, informerar om en stämningsansökan om vanvård på 60-talet. 
Socialnämnden tog beslut i frågan under 2020. En advokatbyrå har anlitats för att driva frågan. Det 
sker stämningar likt denna i ett hundratal ärenden i andra kommuner. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 12(12) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

15/22 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om frågor om hemtjänstutredningen till socialnämnden. 
Roland Junerud (S) inkommer med frågor till förvaltningen inför nämnden. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om ett väckt ärende till nämnden med yrkande om att 
involvera företagshälsovården i hemtjänsten för att genomföra en utredning. Anders Karlsson (M) 
menar att det behöver vara tydligt vad deras uppdrag skulle vara. Marlen Terrell, förvaltningschef, 
informerar att förvaltningen ser att vi behöver arbeta med sakfrågorna och att ytterligare utredning 
kommer försena det arbetsmiljöarbetet som behöver lösas nu.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om information om hur det står till med 
biståndshandläggare beträffande kampanj om omhändertagande av utlandsfödda. Roland Junerud 
(S) önskar få information om det på nämnden. Annette Ritari, avdelningschef, informerar om att 
socialstyrelsen gick ut med information om socialtjänsten och LVU och det är den informationen som 
kommunen använder sig av. Informationen har spridits till berörda verksamheter inom kommunen. 
Säkerhetschef är inkopplad för bedömning av hotbild.  
 
Antonella Pirrone (KD) anmäler en övrig fråga om hennes deltagande i samverkansgruppen X-sam 
som gäst. Antonella Pirrone (KD) kommer informera om mötet på nämnden.  

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 

Sida 12(12) 

15/22 Övriga fragor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om frågor om hemtjänstutredningen till socialnämnden. 
Roland Junerud (S) inkommer med frågor till förvaltningen inför nämnden. 

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om ett väckt ärende till nämnden med yrkande om att 
involvera företagshälsovården i hemtjänsten för att genomföra en utredning. Anders Karlsson (M) 
menar att det behöver vara tydligt vad deras uppdrag skulle vara. Marlen Terrell, förvaltningschef, 
informerar att förvaltningen ser att vi behöver arbeta med sakfrågorna och att ytterligare utredning 
kommer försena det arbetsmiljöarbetet som behöver lösas nu. 

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om information om hur det står till med 
biständshandläggare beträffande kampanj om omhändertagande av utlandsfödda. Roland Junerud 
(S) önskar få information om det på nämnden. Annette Ritari, avdelningschef, informerar om att 
socialstyrelsen gick ut med information om socialtjänsten och LVU och det är den informationen som 
kommunen använder sig av. Informationen har spridits till berörda verksamheter inom kommunen. 
Säkerhetschef är inkopplad för bedömning av hotbild. 

Antonella Pirrone (KD) anmäler en övrig fråga om hennes deltagande i samverkansgruppen X-sam 
som gäst. Antonella Pirrone (KD) kommer informera om mötet på nämnden. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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