
 

PROTOKOLL Sida 1(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-11-24 
Anslaget sätts upp: 2021-11-25             Anslaget tas ned: 2021-12-17 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          

Plats och tid 
Landsort, 2021-11-24 kl. 09.00-12:26 

Mötet ajournerades: 09:39-09:45, 10:59-11:16 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 
Fredrik Brodin (M) §§ 151–161 
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C)  
Ulla Johansson (S) §§ 151–161 
Daniel Jobark (S) §§ 151–161 
Lou-Lou Hillstad (SN) §§ 151–161 
Tony Nicander (V) 
Tony Björklund (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
David Öberg (KD) §§ 151–161 
Gunnel Jonsson (M) §§ 151–161 
Christina Sönnergren (M) §§ 151–161 
Kaisa Persson (L) §§ 151–156 
Johanna Ekholm (M) §§ 151–161 
Ola Hägg (S) §§ 151–161 
Magnus Liljeström (S) §§ 151–161 
Åse Hermansson (SN) §§ 151–161 
Bengt Holwaster (MP) §§ 151–161 
Johann Wolf (SD) §§ 151–161 

 

 

Paragrafer 
§§ 151-167 

Justeringens plats och tid 
2021-12-01 kl. 13:30, kommunhus A plan 3 

Underskrifter 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
 
Camilla Skyttman  
Sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef §§ 151–161 
Annette Ritari, avdelningschef §§ 151–161 
Mikael Landberg, avdelningschef §§ 151–161 
Sofia Stenman, avdelningschef §§ 151–161 
Gabriella Rodling, avdelningschef §§ 151–161 
Håkan Lythell, controller §§ 151–161 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist  
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Matilda Maxe, utredare §§ 151–161 
Anette Larsson Beckman, utredare §§151–161 
Ann-Charlotte Jalakas, enhetschef §§  152-153 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare §§ 151–161 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare §§ 154-157 
Sandra Bengtsson, socialsekreterare § 162-165 
Cecilia Nilsson, socialsekreterare § 166 
Marie-Louise Doverland, familjerättssekreterare § 167 
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Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
§ 151/21 Fastställande av dagordning 
  Beslutspunkter 

§ 152/21 Riktlinje - Handläggning av dödsboärenden 
§ 153/21 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 
§ 154/21 Behovsanalys lokaler till Hammaren 2026 
§ 155/21 Sammanträdesplan för 2022 
§ 156/21 Remissvar om hållbarhetsstrategi 
§ 157/21 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2021 
§ 158/21 Verksamhetsplan och intern budget 2022 
§ 159/21 Övriga frågor 

  Informationsärenden 

§ 160/21 Information om HSL 
§ 161/21  Förvaltningen informerar 

  Beslutspunkter 

§ 162/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
§ 163/21  Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
§ 164/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
§ 165/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
§ 166/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
§ 167/21 Sekretessärende - nedläggning av faderskapsutredning 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

151/21 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden lägger till följande punkter på dagordningen 

- Roland Junerud (S) anmäler en punkt under § 161, övriga frågor gällande upphandling av 
vård- och omsorgsboende.  
 

Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning §§ 151–161, § 167, § 166, §§ 162–165 
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen. 
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Socialnämnden 
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2021-11-24  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 152/21 SON/2021/0207/004-3 

Riktlinje - Handläggning av dödsboärenden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje handläggning av dödsboärenden. 

Ärendet 
Socialnämnden i Nynäshamns kommun har befogenhet att utfärda riktlinjer för nämndens 
verksamheter. Det är kommunens socialnämnd som har ansvar för handläggning av dödsboärenden 
och i Nynäshamns kommun utförs dessa uppgifter av socialförvaltningens försörjningsstödsenhet. 
 
Riktlinjer vid handläggning av dödsboärenden innehåller anvisningar för handläggning av 
dödsboärenden. Idag saknas riktlinjer för verksamheten. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa 
rättssäkerhet och likabehandling i kommunen. Riktlinjerna ska ge stöd i det praktiska arbetet med 
att tolka lagstiftningen samt i de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras.  
 
Den förändring av arbetssätt som tillkommer i samband med de nya föreslagna riktlinjerna är att 
kommunen under vissa förutsättningar kan återkräva ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.  
 
Har dödsbodelägarna genom att lämna felaktiga uppgifter eller av underlåtenhet förorsakat att 
bistånd betalats ut enligt 4 kap. 1 SoL får socialnämnden återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. 
Har socialtjänsten av misstag betalat ut för mycket bistånd enligt 4 kap. 1 SoL får socialnämnden 
återkräva det om dödsbodelägarna skäligen borde ha insett misstaget. 
Kommunen får återkräva bistånd som beviljats ett dödsbo enligt 4 kap. 1 om det lämnats som: 

• som förskott på en förmån eller ersättning (t.ex. skatteåterbäring, försäkringar)  
• till den som är indragen i arbetskonflikt  
• till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats 
från att förfoga över sina inkomster och tillgångar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje handläggning av dödsboärenden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta Riktlinje handläggning av 
dödsboärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0207/004-1 
Riktlinje handläggning av dödsboärenden 

Skickas till 
Akten 
Försörjningsstöd  
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§ 153/21 SON/2021/0208/004-3 

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta följande taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning från och med 1 mars 2022:  
- 0,9% av prisbasbelopp per timme samt moms  
- Utöver timtaxan: eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och 
låsbyte  
 
Avgift tas endast ut om det finns tillgångar i dödsboet. 

Ärendet 
Socialnämnden har ett ansvar att utreda och förvalta dödsbo. I enlighet med socialnämndens 
reglemente ansvarar försörjningsstödsenheten för åtgärder rörande dödsboförvaltning och 
dödsboanmälan som följer av ärvdabalken, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, lagen om arv i 
internationella situationer samt åtgärder rörande begravning som följer av begravnings lagen. 
 
Förslaget är att Socialnämnden börjar ta ut en ersättning från dödsboet om det finns tillgångar. För 
att få vägledning i vad en rimlig timtaxa kan vara har en jämförelse med andra kommuner gjorts. 
Timtaxan i de tillfrågade kommunerna varierar mellan 0,8-1,0 procent av gällande prisbasbelopp 
samt moms.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta följande taxa för provisorisk  
dödsboförvaltning från och med 1 mars 2022:  
- 0,9% av prisbasbelopp per timme samt moms  
- Utöver timtaxan: eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och 
låsbyte  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 
anta följande taxa för provisorisk dödsboförvaltning från och med 1 mars 2022:  
- 0,9% av prisbasbelopp per timme samt moms  
- Utöver timtaxan: eventuella utlägg som uppkommer under ärendets gång, för t.ex. tolk och 
låsbyte  
 
Avgift tas endast ut om det finns tillgångar i dödsboet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0208/00 

Skickas till 
Akten 
IFO försörjningsstöd 
Kommunfullmäktige 
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§ 154/21 SON/2021/0184/000-3 

Behovsanalys lokaler till Hammaren 2026 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  

1. att godkänna genomförd behovsanalys. 
2. uppdra åt fastighetsavdelningen att genomföra en förstudie. 

Ärendet 
Stödboendet Hammaren har hyreskontrakt som sträcker sig till 2026. Hammaren har idag cirka 20 
platser och bedömningen är att det även efter 2026 kommer att finnas ett behov av ett kommunalt 
stödboende/HVB för personer med beroendeproblematik men i mindre omfattning 8-12 platser. Det 
finns även behov av 1-2 platser för målgruppen med samsjuklighet psykisk ohälsa och beroende i 
ett så kallat lågtröskelboende i anslutning eller med närhet till boendet. 
 
Det bedöms föreligga ett fortsatt behov av ett kommunalt stödboende/HVB även efter 2026 men 
med ett lägre platsantal. En förstudie bedöms behöva genomföras i god tid för att hitta bra lokaler 
för verksamheten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna genomförd behovsanalys samt uppdra åt 
fastighetsavdelningen att genomföra en förstudie. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar  
1. att godkänna genomförd behovsanalys.  
2. uppdra åt fastighetsavdelningen att genomföra en förstudie.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0184/000-1 
Behovsanalys Hammaren 2026 
 

Skickas till 
Akten 
Vuxenenheten/Hammaren 
Fastighetsavdelningen 
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§ 155/21 SON/2021/0206/000-4 

Sammanträdesplan för 2022 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2022. 

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 förvaltningens förslag föreslås det att årsbokslutet och T2 får egna temadagar där mer fokus kan 
läggas på genomgång och beslut i ärendet.  
 
Samtliga sammanträdesdagar för arbetsutskottet och socialnämnden är onsdag förmiddagar medan 
biståndsutskottet sammanträder på torsdag kl 14, med undantag för ett tillfälle på en fredag 
förmiddag. 
 
Förvaltningen återkommer med förslag till gemensamma arbetsutskott och temadagar med andra 
nämnder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
sammanträdesplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0206/000-1 
Sammanträdesplan 2022 

Skickas till 
Akten 
Alla avdelningar SOF 
KS 
BUN 
NAN 
SBN 
KFN 
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§ 156/21 SON/2021/0182/000-4 

Remissvar om hållbarhetsstrategi 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna förvaltningens förslag utan eget ställningstagande med följande 
medskick, enligt bilaga A:  

- Att Hållbarhetsstrategin omarbetas i sin helhet i syfte; 
- Att omfattningen på mål och delmål kan bli lättare att genomföras  
- Att innan beslut om fastställande av hållbarhetsstrategi skall tas fram en kostnadsbudget 

kopplat till utbildningsbehov, resurser förgenomförande, uppföljning av verksamheten för 
att genomföra skall vara möjlig.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S), Daniel Jobark (S), Lou-Lou Hillstad (SN) och Åse 
Hermansson (SN) reserverar sig mot beslutet.   

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Hållbarhetsstrategi för Nynäshamns 
kommun. I hållbarhetsstrategin anges kommunens viljeriktning inom social och ekologisk hållbarhet 
och hur arbetet inom dessa två områden ska samordnas, struktureras och genomföras. Syftet med 
remissförslaget är att klargöra kommunens ambitioner på hållbarhetsområdet och att säkerställa ett 
lämpligt arbete med hållbarhet och därmed stärka målstyrningen mot Agenda 2030. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna remissvaret som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan ställningstagande till nämnden. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till alliansens förslag om att lämna förvaltningens förslag utan 
eget ställningstagande med följande medskick, enligt bilaga A:  

- Att Hållbarhetsstrategin omarbetas i sin helhet i syfte; 
- Att omfattningen på mål och delmål kan bli lättare att genomföras  
- Att innan beslut om fastställande av hållbarhetsstrategi skall tas fram en kostnadsbudget 

kopplat till utbildningsbehov, resurser förgenomförande, uppföljning av verksamheten för 
att genomföra skall vara möjlig. 

Tony Björklund (SD) yrkar bifall till alliansens förslag till beslut  

Lou-Lou Hillstad (SN) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att följande delar 
förs in i hållbarhetsstrategin, enligt bilaga B: 

1. Ett resonemang kring landsbygdens behov av individuella persontransporter och 
elektrifieringen av dessa  

2. Ett resonemang kring sjöfartens beroende av fossila drivmedel och vad detta kan medföra 
för Stockholm Hamnars verksamhet i orten Nynäshamn  

3. Ett resonemang kring de tunga vägtransporternas beroende av fossila drivmedel och hur 
detta kan påverka trafiken på de större vägarna som t.ex. väg 73 och väg 225  

4. Ett resonemang kring tillverkningen av bitumen och specialoljor, som är beroende av fossila 
råvaror och vad detta kan medföra för vår kommuns största privata arbetsgivare.  

Roland Junerud (S) yrkar bifall till Sorundanets förslag till beslut 



                  
 

 
 
Yttrande om Hållbarhetsstrategin 
 
Föreslagen hållbarhetsstrategin är genomarbetad men har en allt för ambitiös 
ansats. Att utveckla ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kräver stora 
gemensamma insatser och därmed måste samverkansform, ansvarsfördelning och 
resurstilldelning vara tydlig för att inte riskera att bara bli en pappersprodukt eller 
hyllvärmare. 

Strategin upplevs omfatta allt för många mål och delmål och därmed för 
målspecifik än övergripande strategisk.  

Otydlig beskrivning av uppföljning och konsekvens vid brist vid ej uppfyllda mål 
vilket riskerar medföra att bedömningen av resurs- och tidsåtgång blir intill 
omöjlig. 

Nämndens ägarskap och ansvar för genomförande och uppföljning av tilldelade 
mål uppfattas otydlig. 

Nämnderna uppdras att löpande lämna bedömning av målarbete och redovisning 
av utförda aktiviteter utöver krav på tertialuppföljning.  

Nämndens uppdraget uppfattas för komplext och innebär därmed stor risk för att 
befintliga resurser ej svarar mot behov för genomförande. Strategin gör inte heller 
någon bedömning hur behovet av utökade resurser för genomförande svarar mot 
rimligt förvänta samhällsnytta. 

Strategin fastställs inte politiskt i sin helhet, då indikatorerna är frikopplade från 
fullmäktiges fastställande. Därmed riskeras att det skapar en osäkerhet vad målet 
konkret innebär, då det är i beskrivning av målet som framgår vad som avses mer 
konkret för kommunen.  

 

Vi lämnar Förvaltningens förslag utan eget ställningstagande med följande 
medskick: 

- att Hållbarhetsstrategin omarbetas i sin helhet i syfte; 

- att omfattningen på mål och delmål kan bli lättare att genomföras; 

- att innan fattas beslut om fastställande av Hållbarhetsstrategin skall tas 
fram en kostnadsbudget kopplat till utbildningsbehov, resurser för 
genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten för att 
genomförande skall vara möjligt. 

 
 
För SON-Alliansgruppen 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Socialnämnden ordförande 

https://www.centerpartiet.se/


Socialnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-11-24

Särskilt yttrande beträffande svar på remiss - Nynäshamns kommuns Hållbarhetsstrategi
2022-2030

Bakgrund
I september 2021 remitterade kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi
2022-2030 till Socialnämnden för möjlighet att yttra sig.

Yrkande
Förvaltningen har skrivit ett bra svar på remissen och vi ställer oss bakom detta svar. Vi saknar dock
följande fyra delar i strategin som inte tas upp i svaret på remissen och vi har därför ett tilläggsyrkande till
förvaltningens svar på remissen.

Tilläggsyrkande
Vi yrkar att följande delar förs in hållbarhetsstrategin:

1. ett resonemang kring landsbygdens behov av individuella persontransporter och elektrifieringen
av dessa

2. ett resonemang kring sjöfartens beroende av fossila drivmedel och vad detta kan medföra för
Stockholm Hamnars verksamhet i orten Nynäshamn

3. ett resonemang kring de tunga vägtransporternas beroende av fossila drivmedel och hur detta
kan påverka trafiken på de större vägarna som t.ex. väg 73 och väg 225

4. ett resonemang kring tillverkningen av bitumen och specialoljor, som är beroende av fossila
råvaror och vad detta kan medföra för vår kommuns största privata arbetsgivare

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lou-Lou Hillstad
Ledamot i Socialnämnden
och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:  

Bifall till alliansens förslag till beslut mot bifall till förvaltningens förslag till beslut med Sorundanets 
tilläggsyrkande  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar bifalla alliansens 
förslag till beslut  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0182/000-2 
Nynäshamns kommuns Hållbarhetsstrategi 2022–2030 
Bilaga 1 – hållbarhetsmål, delmål och indikatorer  
Bilaga 2 – manual genomförandeplan  
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0182/000-2 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 157/21 SON/2021/0033/002-18 

Redovisning av delegationsbeslut oktober 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för oktober 2021. 

Ärendet 
1. Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under oktober 2021  
2. Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under oktober 2021  
3. Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under oktober 2021  
4. Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under oktober 2021  
5. Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under oktober 2021  
6. Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under oktober 2021  
7. Övriga delegationsbeslut under oktober 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 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0033/002–17 
Delegationspärmar  

Skickas till 
Akten 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 158/21 SON/2021/0228/001-2 

Verksamhetsplan och intern budget 2022 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till verksamhetsplan och internbudget för 2022 

Reservationer och särskilda yttranden 
Tony Nicander (V), Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S) och Daniel Jobark (S) deltar inte i beslut. 

Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande innan justering.  

Protokollsanteckningar 
Tony Björklund (SD) gör ett medskick till förvaltningen gällande att arbetet med att bryta mönster 
av kriminalitet bland unga bör redovisas i verksamhetsplanen framgent.  

Ärendet 
Socialförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan samt internbudget för år 2022. Till 
grund för budget och fördelning mellan verksamhetsområdena ligger förvaltningens antagande om 
framtida behov samt nuvarande utveckling inom respektive område.  

För 2022 ser förvaltningen stora osäkerhetsfaktorer som påverkar budgethållning. De mest 
omfattande osäkerhetsfaktorerna är volymförändringar avseende utredning och placering av barn 
och unga och de merkostnader det medför. Även inom äldreomsorgen och LSS väntas 
volymförändringar. Beroendevård, psykisk ohälsa samt nyanlända flyktningar är svårprognosticerade 
områden som förväntas medföra ökade kostnader. Faktorer som ytterligare påverkar 
förutsättningarna för att hålla budget och nå hög måluppfyllnad är personalrelaterade. Covid-19 har 
inneburit hård belastning på chefer och medarbetare inom hela socialförvaltningen och då särskilt på 
utförarsidan inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. En konsekvens av den hårda 
arbetsbelastningen riskerar att bli en ökad sjukfrånvaro vilket i sin tur kan komma att leda till att 
arbetet med att bygga en stabil och ändamålsenlig organisation fördröjs. 

Inför kommande år ser socialförvaltningen utmaningar i att kunna fortsätta bedriva verksamheter 
med individen i fokus till samma goda kvalitet som tidigare och med en budget i balans. Många av 
de samhällsutmaningar som förvaltningen står inför påverkar förvaltningen under 2022, men också 
under efterföljande år. Några av de största utmaningarna för att nå hög måluppfyllnad och 
budgethållning på kort sikt tenderar också att ha en långsiktig påverkan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till verksamhetsplan och internbudget för 2022 

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

Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Tony Björklund (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan Socialnämnden 2022 
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Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 
 
 

Nynäshamn, 2021-11-24 
Socialnämnden 
Ärendenummer: 158 / 2022 

 

 
 

 

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna 
Socialnämndens verksamhetsplan och intern budget 2022 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslut om att anta verksamhetsplan och budget för 
2022. Verksamhetsplanen är grundad på det av kommunfullmäktige antagna mål- 
och budgetdokument som i sin tur grundas på det borgerliga minoritetsstyret förd av 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.  
 
Förklaring 
Verksamhetsplanen är en bra beskrivning på de arbeten som skall utföras under 2022 
och samtidigt är det en saklig beskrivning av de utmaningar och problem som finns i 
organisationen. Med andra ord är verksamhetsplanen en ärlig beskrivning av läget 
inför 2022 och vad som behövs för att förstå och kunna förklara problemen om inte 
budgeten kommer att räcka ända fram till 2023. 
 
Socialdemokraterna har ett annat förslag till mål- och budget med tydliga 
prioriteringar på vård och omsorg som hade givit andra förutsättningar för våra 
medborgare. 
 
Verksamhetsplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten för socialnämnden det 
kommande året. Den politiska ledningen har därför ett ytterst ansvar att formulera 
inriktning för socialnämndens verksamheter. 
Socialdemokraterna anser att verksamhetsplanen som ligger till grund för beslut och 
inriktning 2022 saknar tillräcklig ekonomi och en del åtgärder för att komma i balans 
med budgetförutsättningarna som alliansen fördelat till socialnämnden. De 
utmaningar som Socialförvaltningen står inför med personalbrist, överbelastning på 
förvaltningen förorsakad av corona-problematiken och en budget som inte medger 
några större satsningar för de uttalade utmaningar som vi står inför 2022.  
 
Vi är nu inne på det fjärde året med alliansens styrning och kan se ett återkommande 
problem med att inleda budgetåret med en allt för smal tilldelning av medel som 
skapar arbete med huvudfokus på besparingar som sedermera renderar i att man skall 
spara för att komma i budgetbalans och för att sedan få en utökad budget i slutet av 
året. 
Detta fenomen skapar en ryckighet och problem för den verksamhet som skall 
utföras enligt socialtjänstlagen. Personalen får inte blomma ut och utföra de tjänster 
som är planerade. Arbetsmiljön tar skada av att aldrig ha tillräckligt med ekonomiska 
resurser. Sparandet varje år skapar en spiral neråt som blir svår att hejda om inte 
medel tillförs i tillräcklig omfattning inledningsvis av budgetåret.  
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Nya projekt och idéer från personalen för att 

stärka det viktiga arbetet får inte prioritet. Det finns några bra projekt som måste 
nämnas som kan bli riktigt bra om satsningar tillförs.  
 
Vi tänker osökt på Nynäshamnsmodellen för de unga med ett samarbete med BUN 
och satsningar på äldrevården, med flera mötesplatser i Ösmo och Sorunda, liknande 
mötesplatser som Balder i Nynäshamn. 
 
Utmaningar inför framtiden i Nynäshamns kommun 
En kommuns främsta uppgift är att se till att varje människa får sina livsvillkor 
tillfredsställda så långt som det är möjligt. Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt 
samhälle där hinder för människors åldrande och utveckling undanröjs.  
 
Kommunen står inför tuffa ekonomiska utmaningar nästkommande år, främst på 
grund av den demografiska fördelningen av kommunens invånare. Antalet äldre som 
är över 80 år förväntas dubbleras till 2030, trenden är också att antalet LVM och 
LVU samt sökande till försörjningsstöd kommer att öka, om man sedan för till 
effekterna av Coronapandemin blir utmaningarna ännu större. 
 
Nämnden behöver ökade intäkter för vård och omsorg. För att vision 2030 ska 
möjliggöras måste några väsentliga utmaningar hanteras och prioriteras i 
verksamhetsplanen: 
 

1. IFO bör prioriteras då kostnader av vård av unga och beroende har 
ökat drastiskt. 

 
2. Skapa ett utskrivningsteam. Budgetunderskottet beror ju inte i 

huvudsak på att fler kommer till på behandlingshem utan att för få 
kommer därifrån och kan bli mer självständiga. 
 

3. Planering för vård- och omsorgsboende bör prioriteras då bristen av 
platser har aktualiserats och arbetet tar tid från planering till färdigt 
boende. 
 

4. Vi bör prioritera kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att minska de 
hastigt stigande kostnaderna för olika boendeformer utanför 
kommunens gränser. 
 

5. Stöd för de grupper som hamnar i ofrivillig ensamhet på grund av 
pandemin. Exempelvis med digitala åtgärder. 

 
 
Verksamhetsplanen från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna bör prioritera arbetet på hur socialnämnden ska arbeta för att 
finna lösningar på de utmaningar som vi redovisat ovan.  
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En ny nämnd, Näringsliv och 

arbetsmarknadsnämnd ”NAN”.  De konsekvenser som denna nämnd innebär för 
Socialnämnden bör presenteras mer än att överföring av ca 11miljoner kr går över till 
NAN, detta borde finnas beskrivet i Verksamhetsplanen.  
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslut på verksamhetsplanen och budgeten 
för 2022. 
  
Beslutsmotivering: Enligt det vi kan utläsa av handlingarna och den redovisade 
budgeten och åtgärderna i alliansens förslag till verksamhetsplan så anser vi att 
budgeten inte är tillräcklig med de utmaningar som redovisas i Verksamhetsplanen.  
Det är inte bara budgeten som är otillräckliga utan också åtgärderna. 
 
 
Roland Junerud  
Gruppledare för Socialdemokraterna i Socialnämnden 
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159/21 Övriga frågor 
Ola Hägg (S) ställer frågor rörande de ekonomiska bitarna i pågående arbete med att upphandla 
vård- och omsorgsboende, samt socialnämndens möjlighet till insyn i ärendet.  

Mikael Landberg informerar att alla ledamöter är inbjuda till ett informationsmöte om upphandlingen 
den 2 december, för att få svar på alla frågor rörande upphandlingen.  
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160/21 Information om HSL 
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorgen, informerar att vid en intern granskning har det 
upptäckts allvarliga brister i kommunens läkemedelshantering. Förvaltningen har anmält sig själva 
till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för att säkerställa att förvaltningen framgent följer de 
lagar och riktlinjer som finns för HSL-området.  

En del av de åtgärder som redan genomförts, eller i närtid planeras att genomföras för att förhindra 
att detta upprepas är;  
- uppdaterade rutiner 
- en åtgärdsplan med tillhörande konsekvensanalys 
- att utbilda sjuksköterskorna 
- införa externa internkontroller och med tätare intervaller än tidigare.  

Vidare så pågår rekrytering för att få en ordinarie HSL-chef på plats, en tillförordnad konsult tillika 
HSL-chef är tillsatt från och med 2021-11-24.   
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161/21 Förvaltningen informerar 
Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om att svar om hyressättning dröjer något då samtal 
fortfarande pågår med fastighet.   



 

PROTOKOLL Sida 17(22) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

162/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.   
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163/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.   
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164/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.   
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165/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.   
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166/21 Sekretessärende - vårdnadsöverflytt 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.   
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167/21 Sekretessärende - nedläggning av faderskapsutredning 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning.
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