
 

PROTOKOLL Sida 1(14) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-04-14  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-04-14 
Anslaget sätts upp: 2021-04-14             Anslaget tas ned: 2021-05-06 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2021-04-14 kl. 09:00-10:30 

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

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef §§ 38-40 
Johanna Briving, kvalitetsutvecklare §§ 41-41, § 46 
Anette Larsson Beckman, utredare §§ 41-41, § 46 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist/nämndsekreterare 

 

Paragrafer 
§§ 38-49 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset A, plan 3, 2021-04-14 kl. 10:45 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(14) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-04-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 38/21 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 39/21 Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas gruppbostäder 
§ 40/21 Svar på medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för 

anhörig 
§ 41/21 Kvalitetsberättelse 2020 
§ 42/21 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
§ 43/21 Riktlinje lex Sarah 
§ 44/21 Beslut om att öppna dagverksamhet, Kastanjebacken 

  Informationsärenden 
§ 45/21 Balanslistan 
§ 46/21 Revidering av det äldrepolitiska programmet 
§ 47/21 Nämndens möte med revisorerna i maj 
§ 48/21 Övriga informationsärenden 

§ 49/21 Övriga frågor 

  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(14) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-04-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

38/21 Fastställande av dagordning 
Socialnämndens arbetsutskott lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 44/21 Beslut om att öppna dagverksamhet, Kastanjebacken 
 

Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendena i följande ordning §§ 38-43, §§ 46-47, §§ 44-45, 
§§ 48-49. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga till socialnämnden angående att socialdemokraterna 
efterfrågar hur läget är med kontaktpolitikeruppdrag.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om prosperutredningen. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om en händelse i ett enskilt ärende.  
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskott dagordningen. 
 
 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 4(14) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-04-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39/21 SON/2021/0072/000-2 

Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas 
gruppbostäder 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att;  

1) överlämna ärendet till fastighetsavdelningen med syfte att inte förlänga hyresavtalet med 
fastighetsägaren. 

2) överlämna behovsanalysen till fastighetsavdelningen med syfte att ta fram ett erbjudande 
om ersättningslokaler. 

Ärendet 
Under hösten 2020 och våren 2021 har Kommunen med stöd av advokat drivit hyresavtalsfrågan 
mot Högkullen. Ett nytt hyresavtal är tecknat från och med 21-01-01 som sträcker sig över tre (3) år 
med tre (3) års förlängning om inte uppsägning görs nio (9) månader före den avtalade hyrestidens 
utgång 2023-12-31. Fastighetsavdelningen och socialförvaltningen har haft dialog om att efter 
hyresavtalets utgång lämna lokalerna. 
 
Detta innebär att två (2) nya gruppbostäder behöver tillskapas anpassade för målgruppen. Med 
hänvisning till den erfarenhet som verksamheterna har, att bedrivas i lokaler som ägs av extern 
fastighetsägare, bedömer förvaltningen att verksamheten framgent bör bedrivas i kommunens egna 
lokaler. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att;  

1) överlämna ärendet till fastighetsavdelningen med syfte att inte förlänga hyresavtalet med 
fastighetsägaren. 

2) överlämna behovsanalysen till fastighetsavdelningen med syfte att ta fram ett erbjudande 
om ersättningslokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0072/000-1 

Skickas till 
Akten 
Myndigheten för äldre och funktionshinder 
Funktionshinderområdet 
Fastighetsavdelningen 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40/21 SON/2021/0060/061-2 

Svar på medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i 
hemmet för anhörig 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget anses 
vara besvarat genom socialnämndens beslut angående Ordförandeförslag om avgiftsfri avlösning i 
hemmet. 

Ärendet 
Den 25 oktober 2019 registrerades det nu aktuella medborgarförslaget som inkommit till 
kommunen. Förslaget har lämnats av Nynäshamns demensförening genom ordförande Barbro Ollén.  
Medborgarförslaget beskriver behovet av avlösning i hemmet samt betydelsen av avlösning i 
hemmet särskilt för anhöriga som vårdar demenssjuka i hemmiljö. I korthet innebär förslaget en 
utökning av den kostnadsfria avlösningen i hemmet från 10 timmar till 20 timmar. Ärendet har 
inkommit som ett medborgarförslag.  
 
Förvaltningen kan konstatera att det nu aktuella medborgarförslagets önskemål motsvaras av 
ordförandeförslaget som socialnämnden fattade beslut om 3 mars, Beslut SON § 25, 2021-03-03 - 
Ordförandeförslag om kostnadsfri avlösning i hemmet. Förvaltningen finner därmed inte anledning 
att vidare utreda frågan då den i sin helhet har omfattats av beslutat ordförandebeslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat genom socialnämndens beslut 
angående Ordförandeförslag om avgiftsfri avlösning i hemmet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0060/061-1 
Medborgarförslag - Att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som vårdar manhustru från 
10 till 20 tim i mån 
Beslut SON § 25, 2021-03-03 - Ordförandeförslag om kostnadsfri avlösning i hemmet 
Ordförandeförslag om avgiftsfri avlösning i hemmet 
Svar till socialnämndens ordförande angående fråga om kostnad för avgiftsfri avlösning i hemmet 

Skickas till 
Akten 
Myndighet äldre och funktionshinder 
Förslagsställaren 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Kvalitetsberättelse 2020 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  

Ärendet 
Enligt SOSFS 2011:9 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete” ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara 
för att det finns ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av 
ledningssystemet ska verksamheten planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram en kvalitetsberättelse för år 2020. Syftet med kvalitetsberättelsen 
är att ge en samlad bild av det övergripande kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamheter. 
Till skillnad från patientsäkerhetsberättelsen är kvalitetsberättelsen inte lagstyrd, men ändå ett 
viktigt dokument för att säkra kvalitetsarbetet. Kvalitetsberättelsen utgår från bestämmelser och 
rekommendationer i bland annat Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9, 
Socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen samt resultaten av brukarundersökningar.  
 
Kvalitetsberättelsen är en redovisning av årets kvalitetsarbete och innehåller bland annat en 
sammanställning av de egenkontroller som gjorts i verksamheterna, resultat av 
brukarundersökningar och uppföljningar samt analyser utifrån detta. Vidare redovisas de 
kvalitetsområden som förvaltningen kommer att arbeta vidare med under innevarande år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0108/000-1 
Kvalitetsberättelse 2020 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer SOF 
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§ 42/21 SON/2021/0084/001-2 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens förslag till 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Ärendet 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” ska 
vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns 
ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Förvaltningen har, utifrån föreskriften, tagit fram förslag 
till kvalitetsledningssystem som ska ersätta det tidigare dokumentet ”Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete” som antogs av socialnämnden 2013-12-17. Förvaltningen föreslår att 
nämnden antar förslaget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0084/001-1 
Nytt dokument ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
Äldre dokument ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer SOF 
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§ 43/21 SON/2021/0091/004-2 

Riktlinje lex Sarah 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ny riktlinje 
avseende lex Sarah med tillägget att inkludera en formulering om att biståndsutskottet ska löpande 
informeras om pågående Lex Sarah. 

Ärendet 
Lex Sarah är benämningen på de bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshinder som reglerar skyldigheten att rapportera missförhållanden och risk för 
missförhållanden i verksamheten. Förvaltningen har tagit fram förslag på ny lex Sarah-riktlinje som 
nämnden föreslås anta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ny riktlinje avseende lex Sarah.  

Yrkanden 
Anders Karlsson (M) yrkar att inkludera en formulering om att biståndsutskottet ska löpande 
informeras om pågående Lex Sarah. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0091/004-1 
Förslag till ny riktlinje avseende lex Sarah 
Äldre lex Sarah-riktlinje 

Skickas till 
Akten 
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§ 44/21 SON/2020/0103/000-14 

Beslut om att öppna dagverksamhet, Kastanjebacken 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att öppna dagverksamheten, 
Kastanjebacken, i enlighet med delegationsbeslutet SON/2020/0103/000-12. 

Ärendet 
Dagverksamheten för äldre har på grund av pandemin varit stängd under mycket lång tid efter 
beslut från socialnämnden, Beslut SON § 44/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – 
Kastanjebacken, SON/2020/103/000-4.  

De personer som har beviljats insatsen samt närstående är i stort behov av insatsen på flera sätt. 
Andra insatser som t.ex. ökad hemtjänst har därför istället medgetts, även om det inte helt kunnat 
ersätta den faktiska insatsen som dagverksamhet innebär.  

Förutsättningarna har ändrats då vaccinationer till äldre har genomförts till de som vill och kunnat 
och den pågår fortlöpande. Verksamheten kan därmed åter öppna upp men i begränsad omfattning 
och under kontrollerade former.  

Förvaltningschef, Marlen Terrell, tog 9 april ett delegationsbeslut att öppna dagverksamheten, 
Kastanjebacken, från och med 2021-04-12 enligt delegation från socialnämnden i Beslut SON § 48, 
2021-03-31 – Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter, SON/2020/0103/000-
10. Enligt delegationen ifrån Socialnämnden gäller beslutet fram till att beslutet underställs 
socialnämnden.  

Förvaltningen bedömer att dagverksamhet för äldre åter kan öppna verksamheten men utifrån det 
rådande läget, i begränsad omfattning och med reducerat antal deltagare samt på ett anpassat sätt, 
för att förhindra smittspridning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att öppna dagverksamheten, Kastanjebacken, i enlighet med 
delegationsbeslutet SON/2020/0103/000-12. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0103/000-13 
Delegationsbeslut om att öppna dagverksamhet, Kastanjebacken, SON/2020/0103/000-12 
Beslut SON § 44/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – Kastanjebacken, SON/2020/103/000-4.  
Beslut SON § 48, 2021-03-31 – Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter, 
SON/2020/0103/000-10. 

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen 
  



 

PROTOKOLL Sida 10(14) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-04-14  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

45/21 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar ärenden som ligger i balanslistan.   
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46/21 Revidering av det äldrepolitiska programmet 
Antonella Pirrone (KD) informerar om att hon önskar att AU har ett möte tillsammans med Anette 
Larsson Beckman, utredare, för att prata och uppdragsdirektivet angående revidering av 
äldrepolitiska programmet som nämnden ska besluta om.  
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47/21 Nämndens möte med revisorerna i maj 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, informerar om att frågorna från revisorerna inte har kommit in. 
Antonella Pirrone (KD) vill tala med Roland Junerud (S) när frågorna kommer. Arbetsutskottet ber 
nämndsekreteraren att kontakta revisorerna för att undersöka om det är möjligt för nämnden att få 
frågorna innan nämnden 28 april.   
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48/21 Övriga informationsärenden 
Det fanns inga övriga informationsärenden.   
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49/21 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga till socialnämnden angående att socialdemokraterna 
efterfrågar hur läget är med kontaktpolitikeruppdrag. Antonella Pirrone (KD) meddelar att ärendet 
kommer på nämnden i maj.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om prosperutredningen. Roland Junerud (S) mailar ett 
förtydligande om vilken information som önskas innan nästa nämnd och socialförvaltning svarar på 
frågor under nämnden. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en händelse i ett enskilt ärende. Förvaltningen informerar om att de ska 
kolla upp händelsen.  
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