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Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-01-19  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-01-19 
Anslaget sätts upp: 2022-01-19             Anslaget tas ned: 2022-02-10 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-01-19 kl. 09.00-10:45 

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

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Anette Larsson Beckman, utredare §§ 1-4, § 7 
Johanna Olsson, controller 
Carin Forest, utredare § 4 
Jenny Wrendenborg, HR-partner § 4 

 

Paragrafer 
§§ 1-7 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset plan 3, 2022-01-19 kl. 11:00 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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Socialnämndens arbetsutskott 
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2022-01-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 1/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 2/22 Reviderat yttrande Framtidens äldreomsorg  
§ 3/22 Införande av digital tillsyn inom äldreomsorgen.docx  
§ 4/22 Fördjupad analys av hemtjänst i egen regi  

  Informationsärenden 
 

§ 5/22 Balanslistan  
§ 6/22 Förvaltningen informerar  

§ 7/22 Övriga frågor 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendena i följande ordning §§ 1–3, § 7, §§ 4–6. 
 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, anmäler en övrig fråga om revisorernas granskning om ungas 
psykiska hälsa. 
 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
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§ 2/22 SON/2021/0188/000-6 

Reviderat yttrande Framtidens äldreomsorg 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.  

Ärendet 
Socialdemokraterna inkom 2020-04-09 med en motion rörande framtidens äldreomsorg i 
Nynäshamns kommun. Socialnämnden beslutade i ärendet 2020-10-27 (§ 126) och lämnade 
förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. Ärendet har, efter beslut 
i kommunfullmäktige 2021-06-09 (§ 117), nu återremitteras till socialnämnden och behandlades vid 
socialnämndens arbetsutskott 2021-11-10 (§ 97). Arbetsutskottet valde att återremittera ärendet för 
komplettering. Förvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar förvaltningens skrivelse som sitt 
yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att lämna ärendet utan ställningstagande till nämnden. 

Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut mot bifall till Roland Juneruds (S) yrkande om att lämna 
ärendet utan ställningstagande till nämnden.  

Proposition 
Antonella Pirrone (KD) ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut mot bifall till Rolands yrkande 
och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att Socialnämnden beslutar att 
överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0188/000-5 
Motion ”Framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun” 
SON yttrande SON/2020/0129/001-2  
KSF svar på motion om framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun 
KF beslut § 117/21 
Skrivelse ”Skäl till återremiss” 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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§ 3/22 SON/2021/0271/000-2 

Införande av digital tillsyn inom äldreomsorgen.docx 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att 
1. ge Socialförvaltningen i uppdrag att genomföra pilotprojektet Införandet av digital tillsyn inom 
äldreomsorgen, för brukare i ordinärt boende. 
2. i samband med införandeprojektet uppdatera och förtydliga riktlinjer för handläggningen så att 
insatserna digital tillsyn och fysisk tillsynshjälp delas upp i två olika insatstyper. 
3. att uppdatera delegationsordningen genom ett tillägg av en ny punkt 19.3.9 enligt förvaltningens 
förslag. 

Ärendet 
Den demografiska utvecklingen innebär att kommunerna de kommande åren kommer att uppleva 
ökad efterfrågan på både hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Eftersom antalet äldre och unga 
ökar snabbare än antalet i arbetsför ålder kan det komma att innebära utmaningar vad gäller både 
att bemanna och finansiera äldreomsorgen. För att kunna möta dessa utmaningar behöver 
utveckling ske inom äldreomsorgen genom att använda tekniska lösningar såsom välfärdsteknik och 
utrustning för digitala arbetssätt. För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi tänja på 
våra arbetssätt; verksamhetsutveckla stödet till våra invånare genom digitalisering. Tekniska 
lösningar såsom välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt är en nödvändighet för att 
lyckas i det framtida arbetet. Myndigheten för äldre och funktionshinder har tagit initiativ till 
uppdrag om att genomföra pilotprojektet Införande av digital tillsyn inom äldreomsorgen , för äldre 
personer i ordinärt boende med beviljad hemtjänst i form av tillsyn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att 
1. ge Socialförvaltningen i uppdrag att genomföra pilotprojektet Införandet av digital tillsyn inom 
äldreomsorgen, för brukare i ordinärt boende. 
2. i samband med införandeprojektet uppdatera och förtydliga riktlinjer för handläggningen så att 
insatserna digital tillsyn och fysisk tillsynshjälp delas upp i två olika insatstyper. 
3. att uppdatera delegationsordningen genom ett tillägg av en ny punkt 19.3.9 enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0271/000-1 
Rapport: Införandet av digital tillsyn inom äldreomsorgen 

Skickas till 
Akten 
Myndighet äldre och funktionshinder 
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§ 4/22 SON/2020/0232/001-8 

Fördjupad analys av hemtjänst i egen regi 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan ställningstagande till nämnden.  

Ärendet 
Socialnämnden beslutade under hösten 2020 att genomföra en fördjupad analys av hemtjänsten i 
egen regi. Bakgrunden är att verksamheten under många år har kämpat med negativa ekonomiska 
resultat, trots olika typer av insatser. Resultat av brukarundersökningar har varierat och 
sjukfrånvaron har varit hög under många år. 
 
Syftet med analysen är att tydliggöra om det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas inom 
hemtjänst i egen regi i sin nuvarande driftsform. Med utgångspunkt i analyserna ska verksamheten 
utvecklas med bibehållen eller ökad kvalitet i utförandet – ett arbete som nu inleds inom 
socialförvaltningen. 

Utredaren presenterar resultatet av utredningen för nämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporteringen av den fördjupade analysen av hemtjänst i egen regi. 
 
Socialnämnden beslutar att förändringsarbetet som nu tar vid i form av ett omställningsprojekt 
fortsatt rapporteras kvartalsvis till nämnd. 
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta budget för omställningsprojektet för beslut i 
nämnd avseende tillsättning av projektmedel (2022-2023). 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att lämna ärendet utan ställningstagande till nämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0232/001-7 
Rapport fördjupad analys av hemtjänst i egen regi 
BILAGA 1 Resultat enkät juni 2021 
BILAGA 2 Tidigare utredningar 
BILAGA 3 Omvärldsanalys 
BILAGA 4 Modell uppföljning hemtjänst 2021-11-29 
BILAGA 5a Intervjuguide medarbetare 2021-05-21 
BILAGA 5b Intervjuguide chef 2021-05-21 
BILAGA 5c Intervjuguide inledande intervju 2020-12-22 
BILAGA 6 Intervjuer hemtjänst 2021-12-13 
Beslut SON § 109, 2020-09-29 - Utredning av hemtjänst i egen 
Beslut SON § 157, 2020-12-15 - Uppdragsdirektiv för fördjupad analys av hemtjänst i egen regi 
Uppdragsdirektiv för fördjupad analys av hemtjänst i egen reg 

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen, hemtjänsten egen regi 
Myndighet äldre och funktionshinder 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
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Kommunikationsavdelningen 
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5/22 - Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar balanslistan.   
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6/22 - Förvaltningen informerar 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om covid-19 läget. Förvaltningen har inte ett stort 
problem med smittspridning bland brukare utan problemet är bemanningsläget. Personal blir hemma 
på grund av smitta eller på grund av att de behöver ta hand om barn då personal inom skolan 
saknas. Barn- och utbildningsförvaltningen har uppgett att de prioriterar barn med föräldrar som har 
samhällsviktiga funktioner, vilket inkluderar personal inom vård och omsorg. 

Avdelningscheferna rapporterar om läget i respektive verksamhet. Det är personalbortfall i vissa 
delar av verksamheten och förväntat personalbortfall i andra delar. Medarbetare i hela 
organisationen arbetar hårt. Nya restriktioner för skyldighet att använda visir påverkar också 
personalen på utförarsidan. 

Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, informerar om kommande möjlighet att signera 
ordförandebeslut digitalt.   



 

PROTOKOLL Sida 10(10) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-01-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

7/22 Övriga frågor 
Antonella Pirrone (KD) anmäler en övrig fråga om revisorernas granskning om ungas psykiska hälsa. 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att det blivit ett missförstånd som har gjort att AU 
inte fått information tidigare. Antonella Pirrone (KD) lyfter frågan om tid för möte med revisorerna 
angående deras granskning. AU kommer överens om förslag på tider för mötet. 


	Plats och tid
	Beslutande
	Övriga deltagare
	Paragrafer
	Justeringens plats och tid
	Underskrifter
	Innehållsförteckning
	Upprop och anmälningar om förhinder
	Val av justerare
	Fastställande av dagordning
	§ 1/22
	Beslutspunkter
	Informationsärenden
	Balanslistan
	§ 5/22
	Förvaltningen informerar
	§ 6/22
	Övriga frågor
	§ 7/22
	Fastställande av dagordning
	Reviderat yttrande Framtidens äldreomsorg
	Socialnämndens arbetsutskotts beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Proposition
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Införande av digital tillsyn inom äldreomsorgen.docx
	Socialnämndens arbetsutskotts beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Fördjupad analys av hemtjänst i egen regi
	Socialnämndens arbetsutskotts beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	5/22 - Balanslistan
	6/22 - Förvaltningen informerar
	7/22 Övriga frågor

