
 

PROTOKOLL Sida 1(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-06-09 
Anslaget sätts upp: 2021-06-09             Anslaget tas ned: 2021-07-01 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2021-06-09 kl. 09.00-10:48 

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

. 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef § 62 §§ 64-68 
Annette Ritari, avdelningschef § 63 §§ 70-72 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 

 

Anette Larsson Beckman, utredare §§ 64-65  
Camilla Fallmark, MAS §§ 67-68  

Paragrafer 
§§ 62-72 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset A plan 3, 2021-06-09 kl. 11:00 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Camilla Skyttman 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 62/21  Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 63/21 Barnahus-utvärdering 
§ 64/21 Svar på remiss om motion rörande utbildning i territoriell maktordning och urban 

norm 
§ 65/21 Uppdragsdirektiv revidering av Äldrepolitiska programmet 
§ 66/21 Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2021 
§ 67/21 Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 

(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård 
§ 68/21 Rekommendation överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara 

hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter 
§ 69/21 Svar enligt begäran från Arbetsmiljöverket enligt 3 kap.3a § arbetsmiljölagen. 

2021/028746 

  Informationsärenden 
§ 70/21 Förvaltningen informerar 
§ 71/21 Balanslistan 

§ 72/21  Övriga frågor 

  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
Socialnämndens arbetsutskott lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 69/21 Svar enligt begäran från Arbetsmiljöverket enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen. 
2021/028746   
 

Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga prosperutredningen. 

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om personalläget.   

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendena i följande ordning § 62, §§ 64-69, § 63, §§ 70-72  
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskott dagordningen. 
 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 4(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63/21 SON/2020/0049/000-5 

Barnahus-utvärdering 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner förvaltningens utvärdering av 
Barnahus. 

Ärendet 
Nämnden uppdrog åt förvaltningen att utvärdera Nynäshamns kommuns del i Barnahus och 
återrapportera innan nytt avtal kring Barnahus skrivs 2021. Förvaltningen har ökat sitt deltagande 
och samverkan och fullgör sina åtaganden med Barnahus enligt avtalet idag. Antalet ärenden som 
tagits i samråd under första tertialen 2021 är 13 stycken vilket är fler än under hela 2020 (10 
stycken). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens utvärdering av Barnahus. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Roland Junerud (S) yrkar att lämna ärendet utan ställningstagande 

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

Proposition 
Ordförande ställer propositionsordning enligt angiven propositionsordning och finner att 
socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag 
till beslut att godkänna förvaltningens utvärdering av Barnahus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0049/000-4 
Beslut SON § 25/20 - Barnahus 
Samverkansavtal för Barnahus Haninge 
Verksamhetsberättelse för Barnahus, Handen, 2020 

Skickas till 
Akten 
Haninge kommun 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 5(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64/21 SON/2021/0124/000-3 

Svar på remiss om motion rörande utbildning i territoriell 
maktordning och urban norm 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
skrivelse som sin egen till kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S) deltar inte i beslutet.  

Ärendet 
Sorundnet har i motion föreslagit att kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner erbjuds 
utbildning kring territoriell maktordning och urban norm. Kommunstyrelsen har bett övriga nämnder 
att inkomma med ett yttrande kring motionen senast den 31 augusti 2021. Socialförvaltningen 
föreslår i sin skrivelse att nämnden överlämnar den som sin egen till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sin egen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0124/000-2 
Motion ”Utbildning i territoriell maktordning och urban norm”  

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 6(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65/21 SON/2021/0123/000-3 

Uppdragsdirektiv revidering av Äldrepolitiska programmet 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till uppdragsdirektiv med ändringen att förvaltningen får i uppdrag att i uppdragsdirektivet s. 
2 under rubriken ”Styrgruppen” förtydliga att socialnämnden fattar beslut. 

Ärendet 
Det äldrepolitiska programmet är ett tvärpolitiskt program som uttrycker den politiska 
ambitionsnivån vad gäller äldreomsorgen. Programmet beskriver hur kommunen planerar att 
utveckla äldreomsorgen under åren 2016–2026.  
I programmet redogörs för framtida behov av äldreomsorg och det är styrande för kommunens 
verksamheter. Programmet är beslutat av kommunfullmäktige och ska uppdateras vid behov och 
minst en gång per mandatperiod.   
 
Det äldrepolitiska programmet är väl genomarbetat och förankrat både i förvaltningen, hos de 
politiska partierna och pensionärsorganisationerna och utgör en bra grund för arbetet med att skapa 
en god äldreomsorg. Stora delar av programmet är fortfarande aktuella men behov föreligger av att 
gå igenom det för att tydliggöra, lägga till alternativt ta bort vissa delar. 
 
I programmet framgår att det ska uppdateras vid behov och minst en gång per mandatperiod.  
I uppdragsdirektivet föreslås att innehåll, roller/ansvar, programmets koppling till Mål och Budget 
samt frekvens för uppdatering av programmet ses över.  
 
Uppdragsdirektivet som fungerar som ett underlag vid uppstart och syftar till att säkerställa att 
beställare och utredare har en gemensam bild av uppdraget och de övergripande målen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till uppdragsdirektiv. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ändringen att förvaltningen 
får i uppdrag att i uppdragsdirektivet s. 2 under rubriken ”Styrgruppen” förtydliga att socialnämnden 
fattar beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0123/000-2 
Uppdragsdirektiv Äldrepolitiska programmet 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer 
Kommunstyrelsen  
 
 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 7(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66/21 SON/2021/0007/000-2 

Rapport ej verkställda beslut första 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 första kvartalet 2021 
Socialförvaltningen har 28 ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för första kvartalet 2021. 
Förvaltningen har 15 ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för första 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/2021/0007/000-1 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 1 2021 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 8(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 67/21 SON/2021/0047/059-4 

Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig 
tandvård 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta överenskommelse om 
samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och 
nödvändig tandvård. 

Ärendet 
Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som 
har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning samt att personalgrupper 
får undervisning i munhälsovård. Den reviderade överenskommelsen innebär att vissa delar har 
omarbetats, uppdaterats och förtydligats, men revideringen har inte lett till någon betydande 
förändring. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0047/059-3 
Rekommendation munhälsovård 
Reviderad Överenskommelse munhälsovård 

Skickas till 
Akten 
Storsthlm 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 9(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 68/21 SON/2021/0141/000-2 

Rekommendation överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt 
för medicintekniska produkter 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att följa rekommendationen om 
att anta överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter.  

Ärendet 
En revidering har gjorts av en långsiktig överenskommelse om kostnadsansvar mellan kommun och 
Region för hjälpmedel och medicintekniska produkter. Utgångspunkten i revideringen har varit att 
förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt jämfört med tidigare överenskommelse. En 
samverkansorganisation föreslås för att underlätta justeringar i överenskommelsen vid förändringar 
av hjälpmedel och medicintekniska produkter och för uppföljning av överenskommelsen. Den nya 
överenskommelsen innebär ett förtydligande i kostnadsansvaret och syftar till att förenkla processen 
då den nya överenskommelsen ersätter tre tidigare överenskommelser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att följa rekommendationen om att anta överenskommelse om 
kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för 
medicintekniska produkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0141/000-2 
1 Rekommendation överenskommelse om hjälpmedel 
2 Överenskommelse inklusive 4 bilagor 
3 Gällande överenskommelse om vård och omsorg med konsekvensändringar 

Skickas till 
Akten 
Storsthlm 
 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 10(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 69/21 SON/2021/0142/108-4 

Svar enligt begäran från Arbetsmiljöverket enligt 3 kap.3a § 
arbetsmiljölagen. 2021/028746 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att anta förvaltningens skrivelse som sin egen och överlämna 
den till Arbetsmiljöverket, i enlighet med delegationsordningen punkt 7.6.1. 

Ärendet 
Den 5 maj 2021 anmälde Nynäshamns kommun en allvarlig händelse till Arbetsmiljöverket. Anmälan 
gällde ett allvarligt tillbud som inträffade den 5 maj 2021.  
 
Verksamheten ska utreda orsaker till allvarliga tillbud och beskriva vilka faktorer som bedöms ligga 
bakom händelsen. Verksamhet ska även redogöra för vilka åtgärder som har genomförts samt 
planerade åtgärder för att förhindra att liknade händelse uppstår. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att anta förvaltningens skrivelse som sin egen och överlämna 
den till Arbetsmiljöverket, i enlighet med delegationsordningen punkt 7.6.1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0143-108-2 
Svar enligt begäran från arbetsmiljöverket 
Kia-Truck 
Truckinstruktioner 
Faktura-137408 
Förteckning över truckerutbildning 
Foto 

Skickas till 
Akten 
Arbetsmiljöverket 
Funktionshinderområdet 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 11(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

70/21 Förvaltningen informerar 
 

- Annette Ritari, avdelningschef, informerar om att familjecentralen behöver skriva en 
avsiktsförklaring till regionen om deltagande fram till 31 december 2021. Beslut om 
Familjecentralens framtid har ännu inte fattats av nämnden, och Anette Ritari, 
förvaltningschef, ställer frågan om AU tycker att det är lämpligt att avsiktsförklaring skrivs 
ändå eftersom familjecentralen kommer att finnas kvar under resterande del av 2021, 
oavsett vad nämnden beslutar i höst. AU instämmer med förvaltningen om att skriva 
avsiktsförklaring för 2021.  

  



 

PROTOKOLL Sida 12(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

71/21 Balanslistan 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare, föredrar balanslistan.   



 

PROTOKOLL Sida 13(13) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

72/21 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga prosperutredningen. Antonella Pirrone (KD) ordförande, 
informerar om att ärendet kommer på nästa nämnd. 

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om personalläget.  Antonella Pirrone (KD), ordförande, 
informerar om att frågan tas med till nästa nämnd.  
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