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KALLELSE
Datum
2020-11-17

Socialnämnden kallas till sammanträde
Datum och tid: 2020-11-24 klockan 09.00
Plats: Landsort
Vid förhinder kontakta: Olivia Gustafsson
olivia.gustafsson@nynashamn.se

_______________________
Antonella Pirrone (KD)
Ordförande

______________________
Olivia Gustafsson
Sekreterare

Sida 1(2)

- Kallelse Socialnämnden 2020-11-24 - SON/2018/0251/008-214 Kallelse Socialnämnden 2020-11-24 : Kallelse Socialnämnden 2020-11-24

KALLELSE
Datum
2020-11-17

Dagordning 2020-11-24
Ärende

§ 138/20

Fastställande av dagordning

§ 139/20

Ekonomisk uppföljning
Beslutspunkter

§ 140/20

Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänst

§ 141/20

Yttrande över Riktlinjer för hållbart byggande

§ 142/20

Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Bris region 2021

§ 143/20

Sammanträdesplan 2021

§ 144/20

Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020
Informationsärenden

§ 145/20

Rapport om åtgärder för minskad arbetslöshet

§
§
§
§

Information om införande av IBIC
Utkast av verksamhetsplanen 2021
Information om samarbetsavtalet mellan Nybo, SON och KS
Övriga informationsärenden

146/20
147/20
148/20
149/20

§ 150/20

Övriga frågor

§ 151/20

Sekretessärende - Vårdnadsöverflytt

Sida 2(2)

140/20 Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänst - SON/2020/0158/001-2 Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänst : Tjut - Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänst

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-09-10

Sida 1(1)
Diarienummer
SON/2020/0158/001-2

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Anette Beckman
E-post: Anette.Larsson-Beckman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom
hemtjänst
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att matdistribution ska ske maximalt tre gånger per vecka från och med
2021-01-01.

Ärendet

I dag distribueras matlådor till brukarna dagligen, sju dagar per vecka. Förvaltningen har utrett
möjligheten att ändra antalet distributionsdagar till tre. Utredningen visar att den totala ekonomiska
effekten för socialförvaltningen skulle landa på ett plus på 1 500 000 kr jämfört med idag, förutsatt
de förbehåll enhetschefen för hemtjänsten egen regi uppmärksammat förvaltningen om.

_______________________
Marlen Terrell
förvaltningschef

Beslutsunderlag

_______________________
Anna Kessling
administrativ chef

Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänsten

Skickas till

Akten
Myndighet ÄO
Avdelning Äldreomsorg
Externa utförare
BUF Kostchef
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Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-10

§ 93/20

SON/2020/0158/001-3

Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom
hemtjänst
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till
beslut och att Socialnämnden ska återkomma till en diskussion om ett matlyft under 2021.

Ärendet

I dag distribueras matlådor till brukarna dagligen, sju dagar per vecka. Vid Socialnämndens
sammanträde den 28 januari 2020 fattades beslut (SON 2020-01-28, §13/20)
om att, som ett led i den åtgärdsplan med effektiviseringsåtgärder förvaltningen tagit fram, uppdra
till förvaltningen att göra en översyn av matdistributionen inom hemtjänsten för att överväga färre
leveransdagar. Utredningen bygger på scenariot att matdistribution skulle ske tre dagar i veckan
istället för, som idag, sju dagar i veckan.
Utredningen visar att den totala ekonomiska effekten för socialförvaltningen skulle landa på ett plus
på 1 500 000 kr jämfört med idag, förutsatt de förbehåll enhetschefen för hemtjänsten egen regi
uppmärksammat förvaltningen om.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att matdistribution ska ske maximalt tre gånger per vecka från och med
2021-01-01.

Yrkanden

Roland Junerud (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och att
Socialnämnden ska återkomma till en diskussion om ett matlyft under 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0158/001-2
Utredning om ändrat antal dagar för matdistribution inom hemtjänsten

Skickas till

Akten
Myndighet ÄO
Avdelning Äldreomsorg
Externa utförare
BUF Kostchef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-10-29

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2020/0185/000-2

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Kerstin Perninge

Beslutsinstans
Socialnämnden

Yttrande över Riktlinjer för hållbart byggande
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått en remiss från avdelningen för planering och samhällsutveckling på
kommunstyrelseförvaltningen avseende en revidering av Riktlinjer för hållbart byggande. Svaret ska
vara avdelningen tillhanda senast 2020-11-30.
Dokumentet Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun beskriver kommunens
övergripande riktlinjer för ett hållbart byggande. Riktlinjerna riktar sig till de samhällsbyggnadsprojekt som genomförs i kommunen.

Ärendet

Socialnämnden har fått en remiss från avdelningen för planering och samhällsutveckling på
kommunstyrelseförvaltningen avseende en revidering av Riktlinjer för hållbart byggande. Svaret ska
vara avdelningen tillhanda senast 2020-11-30.
Dokumentet Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun beskriver kommunens
övergripande riktlinjer för ett hållbart byggande. Riktlinjerna riktar sig till de samhällsbyggnadsprojekt som genomförs i kommunen.
Riktlinjerna utgår från de sex kommunala riktlinjer som har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och
finns under rubrikerna:
Ekologisk hållbarhet:
1. Det vi bygger i Nynäshamns kommun ska tillvarata platsens naturliga förutsättningar och
bidra till biologisk mångfald
2. I Nynäshamns kommun skapas förutsättningar för människor att göra hållbara livsstilsval
som har minimal negativ påverkan på klimatet och miljön
Social hållbarhet
3. Nynäshamns kommun är en plats för alla generationer och präglas av trygghet, jämlikhet
och tillgänglighet
4. Varje medborgare i Nynäshamns kommun har möjlighet att främja sin hälsa i vardagen
Ekonomisk hållbarhet.
5. Det som byggs i Nynäshamns kommun baseras på hållbara val och överlagda
livscykelkostnader
6. I Nynäshamns kommun skapas en god ekonomisk tillväxt som främjar den sociala miljön
och bidrar till en positiv verkan på klimatet.
I dokumentet tydliggörs också vad ett hållbart byggande innebär med konkreta exempel.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har gått igenom Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun.
Förvaltningen bedömer att dokumentet utgör ett bra underlag för att genomföra ett hållbart
byggande och vill särskilt framhålla vikten av att byggnader och dess omgivning ska vara tillgängliga
för alla oavsett ålder och funktionsvariationer.
I övrigt har förvaltningen inte några synpunkter på riktlinjerna.

_______________________
Marlen Terrell
förvaltningschef

Beslutsunderlag

Internremiss: Riktlinjer för hållbart byggande
Riktlinjer för hållbart byggande. Remissversion

Skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

______________________
Elisabeth Broman
t f avdelningschef
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Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-10

§ 94/20

SON/2020/0185/000-3

Yttrande över Riktlinjer för hållbart byggande
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som
sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet

Socialnämnden har fått en remiss från avdelningen för planering och samhällsutveckling på
kommunstyrelseförvaltningen avseende en revidering av Riktlinjer för hållbart byggande. Svaret ska
vara avdelningen tillhanda senast 2020-11-30.
Dokumentet Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun beskriver kommunens
övergripande riktlinjer för ett hållbart byggande. Riktlinjerna riktar sig till de samhällsbyggnadsprojekt som genomförs i kommunen.
Riktlinjerna utgår från de sex kommunala riktlinjer som har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och
finns under rubrikerna:
Ekologisk hållbarhet:
1. Det vi bygger i Nynäshamns kommun ska tillvarata platsens naturliga förutsättningar och
bidra till biologisk mångfald
2. I Nynäshamns kommun skapas förutsättningar för människor att göra hållbara livsstilsval
som har minimal negativ påverkan på klimatet och miljön
Social hållbarhet
3. Nynäshamns kommun är en plats för alla generationer och präglas av trygghet, jämlikhet
och tillgänglighet
4. Varje medborgare i Nynäshamns kommun har möjlighet att främja sin hälsa i vardagen
Ekonomisk hållbarhet.
5. Det som byggs i Nynäshamns kommun baseras på hållbara val och överlagda
livscykelkostnader
6. I Nynäshamns kommun skapas en god ekonomisk tillväxt som främjar den sociala miljön
och bidrar till en positiv verkan på klimatet.
I dokumentet tydliggörs också vad ett hållbart byggande innebär med konkreta exempel.
Förvaltningen förslag till yttrande redovisas i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0185/000-2
Internremiss: Riktlinjer för hållbart byggande
Riktlinjer för hållbart byggande. Remissversion
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Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-10

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen
Akt
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-10-29

Sida 1(3)
Diarienummer
SON/2020/0019/009-2

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Kerstin Perninge

Beslutsinstans
Socialnämnden

Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Bris region
2021
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om
29 855 kr för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

BRIS ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2021ansöker Bris
om 62 000 kr. I ansökan har inte presenterats hur summan har räknats fram.
Föreningen har tidigare ansökt om bidrag från socialnämnden.
•
•
•
•
•
•

Under
Under
Under
Under
Under
Under

2019
2018
2017
2016
2015
2014

beviljades
beviljades
beviljades
beviljades
beviljades
beviljades
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Bris
Bris
Bris
Bris

bidrag
bidrag
bidrag
bidrag
bidrag
bidrag

på 29
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på 28
på 25
på 25
på 26
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590
845

kr
kr
kr
kr
kr
kr

(5
(5
(5
(5
(5
(5

kr/barn)
kr/barn)
kr/barn)
kr/barn)
kr/barn)
kr/barn)

Allmänt om Bris verksamhet
Bris bildades 1971 och är en ideell organisation vars verksamhet utgår från FN:s barnkonvention om
barnets rättigheter. Verksamheten erbjuder alla barn och ungdomar upp till 18 år i Sverige en
möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt med en vuxen.
Under våren 2020 utökades öppettiderna i Bris stödkanaler för att kunna ta emot fler samtal från
barn och målet är att under 2021 ha öppet dygnet runt. Bris erbjuder tidsbokning på arabiska och
engelska.
Kännedomen om Bris är hög. 90 % av alla i åldrarna 12-18 år känner till Bris.
Bris stödverksamhet bemannas idag av anställda kuratorer. Det allra vanligaste samtalsämnet är
psykisk ohälsa. Alla barn och unga i Sverige erbjuds kvalificerat och utökat stöd. Förutom de
kurativa samtalen tar även kuratorerna uppdrag av barn som kan gälla att företräda barnet i
kontakter med myndigheter eller upprätta anmälan. Bris erbjuder även gruppstöd.
Alla barn under 18 år kan höra av sig till Bris varje dag, året runt genom att mejla, chatta eller ringa
till Bris.
Vuxna kan ringa ”Bris Vuxentelefon - Om barn” för att få stöd på svenska, engelska och arabiska.
Bris har även en stödlinje till idrottsledare.
Under 2019 hade Bris 27 143 kurativa samtal med barn och unga i hela Sverige. Eftersom alla barn
är anonyma kan inte Bris uppge hur många barn som kontaktat Bris från respektive kommun utan
statistiken är för hela riket.
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Bris driver bland annat också ett nätverk ”Bris nätverk” med drygt 5 000 medlemmar varav 10 i
Nynäshamns kommun. Nätverket är den största mötesplatsen för barnets rättigheter i Sverige. Olika
yrkesgrupper finns representerade som lärare, rektorer, politiker, elevhälsa, BUP idrottsrörelsen med
flera. Nätverket möjliggör en dialog och samverkan mellan yrkesgrupperna.
Enligt den så kallade lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen ska en förenings verksamhet
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.

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen har tagit del av Bris region Mitts ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2021
och ytterligare information om verksamheten. 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 5 971 under 18 år i kommunen i december 2019. Ett
bidrag om 5 kr/barn, vilket har beviljats tidigare år, innebär
29 855 kronor för Nynäshamns kommun.
Socialnämndens budget för 2020 är ansträngd. Enligt socialförvaltningens bedömning är BRIS dock
berättigade 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.

_______________________
Marlen Terrell
förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Annette Ritari
avdelningschef

Bris ansökan om verksamhetsbidrag från Socialnämnden
Ansökningsbrev Bris
Bris budget 2020 prognos 2021
Bris årsberättelse 2019 uppslag
Inbjudan Bris nätverk
Bilageförteckning Bris
Bris långsiktiga plan 2017-2021
Bris stadgar beslutade 20190518
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Skickas till

Bris, Olle Pallin-Cox Regionombud Bris
bris.mitt@bris.se
Akt
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Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-10

§ 96/20

SON/2020/0019/009-3

Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Bris region
2021
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i
samhället, föreningsbidrag om 29 855 kr för verksamhetsåret 2021.

Ärendet

BRIS ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2021 ansöker Bris
om 62 000 kr. I ansökan har inte presenterats hur summan har räknats fram.
Socialnämndens budget för 2020 är ansträngd. Enligt socialförvaltningens bedömning är BRIS dock
berättigade 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
29 855 kr för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0019/009-2
Bris ansökan om verksamhetsbidrag från Socialnämnden
Ansökningsbrev Bris
Bris budget 2020 prognos 2021
Bris årsberättelse 2019 uppslag
Inbjudan Bris nätverk
Bilageförteckning Bris
Bris långsiktiga plan 2017-2021
Bris stadgar beslutade 20190518

Skickas till
Bris, Olle Pallin-Cox Regionombud Bris
bris.mitt@bris.se
Akt
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-10-23

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2020/0219/004-1

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Olivia Gustafsson
E-post: olivia.gustafsson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Sammanträdesplan 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2021.

Ärendet

Varje år fastställer socialnämnden en sammanträdesplan för kommande år. Sammanträdesplanen
antas efter att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har
fastställt sina sammanträdesdagar. Vid framtagandet av en sammanträdesplan tas hänsyn bland
annat till övriga nämnders sammanträdesdagar, datum där bokföring stänger, datum för beslut om
bokslut, T1 och T2 i kommunstyrelsen samt förvaltningens beredningsprocess.
I förslaget till sammanträdesplan föreslås socialnämndens sammanträdesdagar flyttas från tisdag till
onsdag. Biståndsutskottets sammanträdesdagar föreslås bli torsdag eftermiddagar istället för
fredagar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ser för närvarande över den interna beredningsprocessen som sker innan ett ärende
behandlas på arbetsutskottet. Det har uppmärksammats att det finns för lite tid för eventuella
korrigeringar samt att det finns ett behov av en mer omfattande beredning. Förvaltningen ser att
beredningsprocessen skulle kunna bli mer effektiv om vissa förändringar görs, bland annat om
nämndsammanträdet sker på onsdag förmiddag.
Efter önskemål från ordförande föreslår förvaltningen att socialnämndens biståndsutskott har sina
sammanträdesdagar på torsdagar. Förvaltningen ser inga hinder mot att flytta sammanträdet till
torsdagar då de föreslagna datumen inte krockar med kommunstyrelsens temadagar eller
kommunfullmäktiges budgetsammanträden som är de enda sammanträdena som kan ske på
torsdag eftermiddag mellan kl. 14-17. Förvaltningen ser även att fredagar är en dag då många
medarbetare arbetar hemifrån och därmed passar torsdagar bättre även för förvaltningen.

_______________________
Marlen Terrell
förvaltningschef

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2021

Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

______________________
Anna Kessling
administrativ chef
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sida 7(13)

Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-10

§ 95/20

SON/2020/0219/004-2

Sammanträdesplan 2021
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
sammanträdesplan för 2021.

Ärendet

Varje år fastställer socialnämnden en sammanträdesplan för kommande år. Sammanträdesplanen
antas efter att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har
fastställt sina sammanträdesdagar. Vid framtagandet av en sammanträdesplan tas hänsyn bland
annat till övriga nämnders sammanträdesdagar, datum där bokföring stänger, datum för beslut om
bokslut, T1 och T2 i kommunstyrelsen samt förvaltningens beredningsprocess.
I förslaget till sammanträdesplan föreslås socialnämndens sammanträdesdagar flyttas från tisdag till
onsdag. Biståndsutskottets sammanträdesdagar föreslås bli torsdag eftermiddagar istället för
fredagar.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0219/004-1
Sammanträdesplan 2021

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-09-16

Sida 1(1)
Diarienummer
SON/2020/0036/002-16

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Olivia Gustafsson
E-post: olivia.gustafsson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för oktober 2020.

Ärendet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under oktober 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under oktober 2020
Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under oktober 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under oktober 2020
Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under oktober 2020
Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under oktober 2020
Övriga delegationsbeslut under oktober 2020

Förteckningarna och beslut finns att läsa i pärmar som tas med till sammanträdet.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Anna Kessling
Administrativ chef

Beslutsunderlag finns på plats i lokalen under sammanträdet.

Skickas till
Akten

