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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-08-18 
Anslaget sätts upp: 2021-08-18             Anslaget tas ned: 2021-09-09 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Måsknuv, 2021-08-18 kl. 09.00-09:39 

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

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Annette Ritari, avdelningschef § 73-75 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Anette Larsson Beckman, utredare § 74 

 

Paragrafer 
§§ 73-80 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 3, 2021-08-18 kl. 10:00 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 73/21 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 74/21 Utredning om familjecentralen 
§ 75/21 Medborgarförslag - bostäder på kryssningsfartyg 
§ 76/21 Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2021 

§ 77/21 Förvaltningen informerar 

§ 78/21 Ordförande informerar 

§ 79/21 Balanslistan 

§ 80/21 Övriga frågor 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

73/21 Fastställande av dagordning 
Socialnämndens arbetsutskott lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 78 Ordförande informerar 
 
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om den nya nämnden. 
 
Anders Karlsson (M) anmäler en övrig fråga om distansarbete. 
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskotts dagordning. 
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§ 74/21 SON/2021/0160/000-2 

Utredning om familjecentralen 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att verksamheten familjecentralen 
inte ska avvecklas. 

Ärendet 
I samband med fastställande av Mål och budget 2020 ställdes socialförvaltningen inför ett 
effektiviseringskrav på 21 mnkr. Med anledning av effektiviseringskravet tog förvaltningen fram ett 
antal förslag till åtgärder för att nå en budget inom den föreslagna ramen vilka socialnämnden fick 
ta ställning till.  
 
Vid socialnämndens sammanträde 2020-01-28 (§13/20) beslutades att uppdra åt förvaltningen att 
utreda en eventuell avveckling av familjecentralen med anledning av effektiviseringskrav. 
Förvaltningen har utrett frågan och föreslår i utredningen att nämnden beslutar att familjecentralen 
inte avvecklas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att verksamheten familjecentralen inte ska avvecklas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0160/000-1 
Utredning familjecentralen 

Skickas till 
Akten  
Avdelningschef IFO 
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§ 75/21 SON/2021/0164/000-3 

Medborgarförslag - bostäder på kryssningsfartyg 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 
gällande bostäder på kryssningsfartyg.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2018 att delegera beslutanderätten till socialnämnden 
avseende det inkomna medborgarförslaget “Bostäder på kryssningsfartyg”, med diarienummer 
2017/0332/061. Förslagsställaren yrkar att Nynäshamns kommun genom Nynäshamnsbostäder ska 
tillhandahålla bostäder på kryssningsfartyg till hemlösa vid ledig hamnplats efter att viss färjetrafik 
flyttats till Norviks hamn, samt att kommunen utreder en hemlöshetslösning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget gällande bostäder på kryssningsfartyg.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0164/000-2 
Medborgarförslag – bostäder på kryssningsfartyg, 2017/0332/061-1 
Kompletteringsyrkande – bostäder på kryssningsfartyg, 2017/0332/061-2 
Kommunfullmäktiges beslut om att delegera medborgarförslaget till socialnämnden, 2017/0332/061-
3 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
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§ 76/21 SON/2021/0007/000-5 

Rapport ej verkställda beslut andra 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 andra kvartalet 2021 
Socialförvaltningen har 23 ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för andra kvartalet 2021. 
Förvaltningen har 14 ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för andra 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0007/000-4 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 2 2021 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
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77/21 Förvaltningen informerar 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att det har varit en lugn sommar. Trots problem med 
bemanning i enskilda fall har det fungerat bra överlag.  

Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, informerar om att temadagen för verksamhetsplanen behöver 
flyttas till 18 oktober kl. 13-17.  
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78/21 Ordförande informerar 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, informerar om att hon kommer att lägga ett ordförandeförslag 
om Mika och Kast till nämnden.  

Antonella Pirrone (KD), ordföranden, informerar även om att det vore bra om synpunkter om 
revidering av det äldrepolitiska programmet skickas in innan mötet.  
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79/21 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, föredrar balanslistan. Förvaltningen ger information om vilka 
informationsärenden som planeras tas upp på nämnden.   
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80/21 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om den nya nämnden. Roland Junerud (S) vill ha 
information på nästa nämnd om överflytt av verksamhet till nya nämnden, bland annat fackliga 
förhandlingar, ekonomin och hur sekretessfrågorna har löst.  

Anders Karlsson (M) anmäler en övrig fråga om distansarbete. Anders Karlsson (M) undrar hur det 
blir med distansarbete för förvaltningen och nämnden i höst. Marlen Terrell, förvaltningschef 
informerar om att kommunen följer rekommendationer från folkhälsomyndigheten om hemarbete till 
30 september och att HR-avdelningen arbetar fram underlag för hur kommunen kan arbeta efter 
pandemin. Antonella Pirrone (KD) informerar om att överenskommelse mellan gruppledare om 
distansmöten gäller till och med 30 september.  


	Plats och tid
	Beslutande
	Övriga deltagare
	Paragrafer
	Justeringens plats och tid
	Underskrifter
	Innehållsförteckning
	Upprop och anmälningar om förhinder
	Val av justerare
	Fastställande av dagordning
	§ 73/21
	Beslutspunkter
	Förvaltningen informerar
	§ 77/21
	Ordförande informerar
	§ 78/21
	Balanslistan
	§ 79/21
	Övriga frågor
	§ 80/21
	73/21 Fastställande av dagordning
	Utredning om familjecentralen
	Socialnämndens arbetsutskotts beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Medborgarförslag - bostäder på kryssningsfartyg
	Socialnämndens arbetsutskotts beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2021
	Socialnämndens arbetsutskotts beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	77/21 Förvaltningen informerar
	78/21 Ordförande informerar
	79/21 Balanslistan
	80/21 Övriga frågor

