
 

PROTOKOLL Sida 1(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 
Anslaget sätts upp: 2021-09-06             Anslaget tas ned: 2021-09-28 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2021-09-01 kl. 09.00-17:30 
Mötet ajournerades 10:10-10:16, 11:42-13:30 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 
Fredrik Brodin (M) §§113–127  
Helena Göransson (L) §§113–127 
Eva Wennerberg (C) §§113–127 
Ulla Johansson (S) 
Daniel Jobark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) §§113–127 
Tony Nicander (V) §§113–127 
Johann Wolf (SD) §§113–127 

 

 
Icke tjänstgörande ersättare 
Christina Sönnergren (M), Kaisa Persson (L) 
§§113–127, Johanna Ekholm (M) §§113–127, 
Magnus Liljeström (S) §§113–127, Åse 
Hermansson (SN) §§113–127  

 

Paragrafer 
§ 113-128 

Justeringens plats och tid 
Kommunshus A plan 3, 2021-09-06 klockan 16.30 

Underskrifter 
 

Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud  
Justerare 

 
  
Camilla Skyttman  
Sekreterare  

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 2(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef 
Håkan Lythell, controller §§ 114–116 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare  
Anna Marmgård, HR-strateg § 125 
Anne-Li Hagman, politisk sekreterare (SN) §114 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning         

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 
 
§ 113/21 Fastställande av dagordning 
 
§ 114/21 Ekonomisk redovisning 

  Beslutspunkter 

§ 115/21 Utredning om familjecentralen 
§ 116/21 Medborgarförslag - bostäder på kryssningsfartyg 
§ 117/21 Ordförandeförslag om MIKA-mottagningen, KAST och regionkoordinatorn 
§ 118/21 Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2021 
§ 119/21 Redovisning av delegationsbeslut juni/juli 2021 

 Informationsärenden 
§ 120/21 Information om nya nämnden 
§ 121/21 Information om personlig assistans 
§ 122/21  Information om projekt digital tillsyn 
§ 123/21 Information om förändrad insats matinköp 
§ 124/21 Information SMOHF 
§ 125/21 SAM 2021 
§ 126/21 Förvaltningen informerar 
§ 127/21 Övriga frågor  

§ 128/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 1 

  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

113/21 Fastställande av dagordning 
 
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning: § 114, § 120, §§ 115–119, § 121, §113, §§ 
122–128 

Lou-Lou Hillstad (SN) anmäler en övrig fråga om den nya servicebostaden Fyren vid området runt 
Sjötelegrafen.  
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 5(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

114/21 Ekonomisk redovisning 
Håkan Lythell, controller, och Marlen Terrell, förvaltningschef, redovisar ekonomin. 

Roland Junerud (S) framför ett önskemål till Håkan Lythell, Antonella Pirrone (KD) och Marlen Terrell 
att till nästa nämnd mer detaljerat redovisa för de kostnader som hanteras i biståndsutskottet (BU).    



 

PROTOKOLL Sida 6(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115/21 SON/2021/0160/000-3 

Utredning om familjecentralen 
Socialnämndens beslut 
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.  
 
Förvaltningen föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till budget samt ge 
förvaltningen i uppdrag att närmare utreda de olika åtgärdsförslagen. Vid sammanträde 2020-01-28 
(§13/20) beslutade socialnämnden att anta förvaltningens förslag till budget 2020 med löpande 
rapportering om föreslagna åtgärder till nämnden.  
Ett av de förslag till åtgärder som förvaltningen då lämnade var att avveckla familjecentralen 
eftersom verksamheten inte är lagstyrd. 

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

Beslutsunderlag 
Utredning familjecentralen  
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0160/000-1 
Beslut SON AU § 74, 2021-08-18 - Utredning om familjecentralen 

Skickas till 
Akten  
Avdelningschef IFO 
 
 

 
  

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1176573&VerID=1032170


 

PROTOKOLL Sida 7(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116/21 SON/2021/0164/000-4 

Medborgarförslag - bostäder på kryssningsfartyg 
Socialnämndens beslut 
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 
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 
Beslut SON AU § 75, 2021-08-18 - Medborgarförslag - bostäder på kryssningsfartyg 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0164/000-2 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 

 

  

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1176581&VerID=1032178


 

PROTOKOLL Sida 8(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117/21 SON/2020/0181/000-10 

Ordförandeförslag om MIKA-mottagningen, KAST och 
regionkoordinatorn 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtal med Stockholms stad för MIKA-
mottagningen, KAST och regionkoordinatorn. 

Ärendet 
Revideringen av den länsgemensamma ”Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 
2020–2026” medför ett ansvar för Nynäshamns kommun att även erbjuda stöd och insatser relaterade 
till prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Stockholms stad har 
erbjudit Nynäshamns kommun att ingå avtal och på så sätt erbjuda målgruppen stöd och insatser 
genom Mika-mottagningen, Köpare av sexuella tjänster (KAST) och regionkoordinatorerna.  

Frågan har tidigare behandlats i nämnden och ledde då till ett avslag på yrkandet. Nu har en ny 
bedömning gjorts från såväl politikens som förvaltningens håll som nu istället menar att det är en 
välavvägd och kostnadseffektiv åtgärd som ligger i kommuninvånarnas intresse. 

Det medför att vi får en regional och effektiviserad aktör som ansvarar för frågan. Det blir också ett 
sätt för oss att uppfylla våra åtagna uppgifter i ”Strategi för att förebygga och bekämpa våld i 
Stockholms län 2020–2026”. För medborgare innebär detta att även de som inte är aktuella på 
socialförvaltningen kan få stöd via Mika- och kastmottagningar. Slutligen skulle det även innebära att 
förvaltningen får bättre information och utbildningsstöd samt få statistik över vilka som söker hjälp 
från vår kommun och därmed få en bättre bild av hur utbrett det är kring köp och sälj av sex både i 
vår kommun och i länet. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag om MIKA-mottagningen, KAST och regionkoordinatorn 
Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026 (Länsstyrelsens rapport 
2019:23)  
Erbjudande till kommunerna i Stockholms län, daterad 29 april 2020  
Skickas till 
Akten 
Stockholms stad 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118/21 SON/2021/0007/000-6 

Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2021 
Socialnämndens beslut 
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 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 2 2021 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0007/000-4 
Beslut SON AU § 76, 2021-08-18 - Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2021 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
 

 

  

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1176582&VerID=1032179


 

PROTOKOLL Sida 10(19) 
Socialnämnden 
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§ 119/21 SON/2021/0033/002-12 

Redovisning av delegationsbeslut juni/juli 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för juni/juli 2021. 

Ärendet 
1. Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under juni/juli 2021  
2. Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under juni/juli 2021  
3. Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under juni/juli 2021  
4. Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under juni/juli 2021  
5. Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under juni/juli 2021  
6. Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under juni/juli 2021  
7. Övriga delegationsbeslut under juni/juli 2021  
 
Förteckningarna och beslut finns att läsa i pärmar som finns tillgängliga innan och under 
sammanträdet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för juni/juli 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0033/002-10 

Skickas till 
Akten 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

120/21 - Information om nya nämnden 
Annette Ritari, avdelningschef, ger information om nya Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
(NAN) utifrån tre huvudområden: 
 
a) ekonomi 
b) fackliga förhandlingar  
c) sekretess 

  



 

PROTOKOLL Sida 12(19) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

121/21 - Information om personlig assistans 
Mikael Landberg, avdelningschef, informerar att handlingar ännu inte är klara, och kommer att 
återkomma med information om personlig assistans på socialnämnden den 29 september.  
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

122/21 - Information om projekt digital tillsyn 
Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om ambitionen med ett projekt kring tillsyn under 
nätterna inom äldreomsorgen där personalbesök ska ersättas med kameror. Idag arbetar 
förvaltningen med ett projektförslag som kommer att presenteras för nämnden under höstterminen. 
Projektplanen kommer att innehålla analyser om personlig integritet, effektivitet och kostnader.   
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

123/21 - Information om förändrad insats matinköp 
Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om ambitionen att testa ett projekt där matinköp blir 
mer brukarnära genom att personal tillsammans med brukaren sitter tillsammans och beställer 
maten digitalt och sedan får det hemkört.  

Andra kommuner, exempelvis Västerhaninge, redovisar goda resultat gällande tidseffektivitet och 
brukarnära tid.  

Roland Junerud (S) ställer frågan om det kommer att finnas fortsatt möjlighet för brukarna att följa 
med till affären. Åse Hermansson (SN) tillstyrker vikten av att detta perspektiv tas i beaktande då 
vissa brukare anser att det är viktigt att själva få gå med fysiskt till matbutiken. 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
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124/21 - Information SMOHF 
Anna Kessling, administrativ chef, ger information om att Länsstyren ännu inte har gjort en tillsyn 
sedan SMOHF tog över men att en tillsynsrapport bör komma under hösten 2021. Anna informerar 
även om lokalpolisens uppfattning om omfattning och problematik av gängkriminella som utför 
utpressning gentemot lokala krögare.  
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125/21 - SAM 2021 
Anna Kessling, administrativ chef och Anna Marmgård, HR-strateg ger information om SAM-dagen 
2021.   



 

PROTOKOLL Sida 17(19) 
Socialnämnden 
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126/21 - Förvaltningen informerar 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att sommaren har varit lugn och utan smittspridning. 
Vissa verksamheter har haft ett ansträngt bemanningsläge, särskild inom HSL.  

Gabriella Rodling, avdelningschef, informerar att det saknas fyra (4) heltidsanställda sjuksköterskor 
och trots att ansökningar ligger ute är det få sökanden.  

Anna Kessling, administrativ chef, ger information om att två nyrekryteringar har gjorts och att 
centrala administrationen nu är fulltalig.  

Annette Ritari, avdelningschef, ger information om vakanser och nyrekryteringar inom individ- och 
familjeomsorgen. 

Mikael Landberg, avdelningschef, ger information om vakanser och nyrekryteringar inom myndighet 
äldre- och funktionshinder. 

Sofia Stenman, avdelningschef ger information om vakanser och nyrekryteringar inom 
funktionshinderområdet. 

Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/ förvaltningsjurist, ger information om att temadagen behöver 
flyttas fram till den 18 oktober.  
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127/21 Övriga frågor 
Åse Hermansson (SN) ställer frågan om Nynäshamns kommun har tagit emot flyktingar från 
Nordafrika, Mellanöstern, södra Asien och Sydostasien under de senaste åren, med en följdfråga om 
kommunen har en strategi mot tvångsäktenskap då det är vanligt att tvångsäktenskap praktiseras i 
de delarna av världen.   

Annette Ritari, avdelningschef, informerar om att det finns flyktingar från de världsdelar som Åse 
frågar efter, men att hennes uppfattning är att det är en genomgripande problematik i hela 
samhället. Annette ska ta med frågan om strategi till skolan, ungdomsmottagningar och andra 
ungdomsverksamheter.  

__ 

Lou-Lou Hillstad (SN) ställer frågan om det går att få information från förvaltningen om den nya 
servicebostaden Fyren i området runt Sjötelegrafen.  

Sofia Stenman, avdelningschef, informerar om att byggplaneringen ligger i fas, men att 
förvaltningen ännu inte kunnat titta på lokalerna. Rekrytering av medarbetare pågår och söktrycket 
är högt, avdelningschef är tillsatt. Det pågår även ett arbete runt vilka brukare som kommer att vara 
aktuella för inflytt. Målet är att inflytt ska ske 18 november.  

__ 

Antonella Pirrone (KD) berättar att hon till nästa nämnd planerar att lägga ett ordförandeförslag 
gällande avgiftsfri familjerådgivning.  

Roland Junerud (S) stöttar förslaget och vill skicka med att nämnden även bör diskutera insatser för 
förebyggande arbete runt narkotika och kriminalitet bland barn och unga.  
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
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128/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 1 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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