
 

 
PROTOKOLL  Sida 1 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum 2020-02-18   
 

      
     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18 
Anslaget sätts upp: 2020-02-20  Anslaget tas ned: 2020-03-13 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Olivia Gustafsson   

Plats och tid 
Landsort, 2020-02-18 kl. 09:03-11:34 
Mötet ajournerades kl. 10:50-11:03. 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), Ordförande   
Anders Karlsson (M) 1:e vice ordförande 
Roland Junerud (S) 2:e vice ordförande   
Fredrik Brodin (M)   
Helena Göransson (L)   
Eva Wennerberg (C)   
Maud Pettersson (S) §§ 16-30, §§ 32-33     
Tony Nicander (V) §§ 16-30, §§ 32-33  
Kathe Nilsson (S), ersättare för Henrik Persson (S) 
Parvane Ahmadi (SN), ersättare för Lou-Lou Hillstad (SN) 
Gunnel Jonsson (M), ersättare för Johan Wolf (SD) 
Greta Olin Landström (PP), ersättare för Tony Nicander (V) § 31 
Marianne Jonsson (M), ersättare för Maud Pettersson (S) § 31    

Icke tjänstgörande ersättare 
Marianne Jonsson (M) §§ 16-30, §§ 32-33 därutöver tjänstgörande. 
Panayota Pontikis (L) 
Greta Olin Landström (PP) §§ 16-30, §§ 32-33 därutöver tjänstgörande. 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell (förvaltningschef), Annette Ritari (avdelningschef) §§ 24-25, Sofia Stenman (tf 
avdelningschef) §§ 16-25, Elisabeth Broman (tf avdelningschef) §§ 16-25, Håkan Lythell (controller) §§ 
16-25, Gabriella Rodling (avdelningschef) §§ 16-25, Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist), Ronja 
Ask (tf gruppchef) §§ 22-23, Maria Gard Günster (kommunalråd) §§ 16-25 §§ 28-30, Camilla Fallmark 
(MAS) § 21. 

Paragrafer 
§§ 16-22, §§ 24-30, §§ 32-33 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset plan 3, 2020-02-20 kl. 14:00. 

Underskrifter 
 
  
Antonella Pirrone (KD)   Roland Junerud (S) 
Ordförande   Justerare 
 
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare   



 

 
PROTOKOLL  Sida 1 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum 
 2020-02-18   
 

      
     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18 
Anslaget sätts upp: 2020-02-18  Anslaget tas ned: 2020-03-11 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Olivia Gustafsson   

Plats och tid 
Landsort, 2020-02-18 kl. 09:03-11:34 
Mötet ajournerades kl. 10:50-11:03. 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), Ordförande   
Anders Karlsson (M) 1:e vice ordförande 
Roland Junerud (S) 2:e vice ordförande   
Fredrik Brodin (M)   
Helena Göransson (L)   
Eva Wennerberg (C)   
Maud Pettersson (S) §§ 16-30, §§ 32-33     
Tony Nicander (V) §§ 16-30, §§ 32-33  
Kathe Nilsson (S), ersättare för Henrik Persson (S) 
Parvane Ahmadi (SN), ersättare för Lou-Lou Hillstad (SN) 
Gunnel Jonsson (M), ersättare för Johan Wolf (SD) 
Greta Olin Landström (PP), ersättare för Tony Nicander (V) § 31 
Marianne Jonsson (M), ersättare för Maud Pettersson (S) § 31   

Icke tjänstgörande ersättare 
Marianne Jonsson (M) §§ 16-30, §§ 32-33 därutöver tjänstgörande. 
Panayota Pontikis (L) 
Greta Olin Landström (PP) §§ 16-30, §§ 32-33 därutöver tjänstgörande. 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell (förvaltningschef), Annette Ritari (avdelningschef) §§ 24-25, Sofia Stenman (tf 
avdelningschef) §§ 16-25, Elisabeth Broman (tf avdelningschef) §§ 16-25, Håkan Lythell (controller) §§ 
16-25, Gabriella Rodling (avdelningschef) §§ 16-25, Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist), Ronja 
Ask (tf gruppchef) §§ 22-23, Maria Gard Günster (kommunalråd) §§ 16-25 §§ 28-30, Camilla Fallmark 
(MAS) § 21, Erika Löfqvist (socialsekreterare) § 31.  

Paragrafer 
§ 23, § 31 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset plan 3, 2020-02-18 kl. 11:50. 

Underskrifter 
 
 
  
Antonella Pirrone (KD)   Roland Junerud (S) 
Ordförande   Justerare 
 
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare 



 

 
PROTOKOLL        Sida 2 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               
 
 Upprop och anmälningar om förhinder 

 
 Val av justerare 

 
  

 
§ 16 Fastställande av dagordning 

 
§ 17 Ekonomisk redovisning 2020 

 
§ 18 Redovisning av delegationsbeslut januari 2019 

 
§ 19 Socialnämndens bokslut 2019 

 
§ 20 Uppföljning av internkontrollplan 2019 

 
§ 21 Uppsägning av hyresavtal; Kylrum och kapell på Nynäshamns sjukhus, avtal 

343000-HUSA-205-01 
 

§ 22 Uppsägning av hyresavtal; vardagsstöds lokaler på Idunvägen 1 avtal 343000-
HUSA-202-02 samt byte till annan lokal avtal 343000-HUSA-223-01 
 

§ 23 Riktlinjer för parboende enligt socialtjänstlagen 
 

§ 24 Lokalflytt av verksamhet- Insatsgruppen  
 

§ 25 Barnahus 
 

§ 26 Svar på väckt ärende om samarbete mellan Socialförvaltningen och Barn och 
utbildningsförvaltningen 
 

§ 27 Svar på väckt ärende om Västra Balder med lunchservering och renoverad 
restaurang 
 

§ 28 Förslag till införande av e-förslag 
 

§ 29 Digital strategi för Nynäshamns kommun 
 

§ 30 Temadag för verksamhetsplan  
 

§ 31 Sekretessärende – Tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare 
 

§ 32 Informationsärenden 
 

§ 33 Övriga frågor 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 3 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Henrik Persson (S), Lou-Lou Hillstad (SN), Johan Wolf (SD), Noomi Hertzberg-Öberg (KD) Ie Frisén (S), 
Inez Åkerbäck (S), Rebecka Ädel (SD) och Sophie Sandin (V) är frånvarande. 
 
Socialnämnden är beslutmässig med 11 ledamöter. 
 
________________  
 
 

Val av justerare 
 
Roland Junerud (S) utses till justerare. 
Plats och tid för justering bestäms till  

- § 23, § 31 - Kommunhuset, plan 3, 2020-02-18, kl. 12:50. 
- §§ 16-22, §§ 24-30, §§ 32-33 – Kommunhuset, plan 3, 2020-02-20, kl. 14:00 

 
________________  
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 4 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16/20 
 

Fastställande av dagordning 
 
Socialnämnden fastställer dagordningen enligt utskick. 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 5 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17/20 
 

Ekonomisk redovisning 2020 
 
Socialnämnden lämnar punkten då det ännu inte finns en redovisning att presentera.  
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 6 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18/20  Dnr SON/2020/0036/002-4 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut januari 2019 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för januari 2020. 

Ärendet 
1. Förteckning över beslut fattade på delegation LSS eller SoL under januari 2020  
2. Förteckning över beslut behandling inom individ under januari 2020 
3. Förteckning över eftergift av kundfordringar under januari 2020 
4. Förteckning över bostadsanpassningsbidrag under januari 2020 
5. Förteckning över övriga delegationsbeslut under januari 2020 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0036/002-1 

Skickas till 
Akten 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 7 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19/20  Dnr SON/2018/0238/042-12 
 
 

Socialnämndens bokslut 2019 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till bokslut för 2019. 

Ärendet 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till bokslut för 2019 för socialnämndens verksamhet utifrån 
socialnämndens verksamhetsplan 2019.  
Förslaget till bokslut omfattar verksamhetsberättelse med redovisning av det ekonomiska resultatet och 
uppföljning av de kommungemensamma mål som omfattar socialnämndens verksamhet samt uppföljning 
av socialnämndens egna mål. Målbedömningen har gjorts utifrån de målindikatorer som fastställts i 
verksamhetsplanen för 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till bokslut för 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2018/0238/042-11 
Bilaga - Årsredovisning 2019 2020-02-04 115829.docx 
Bilaga - Måluppföljning bokslut 2019.docx 
Bilaga - Prioriterade områden 2019.docx 
Bilaga - Statistikbilaga 2019.docx 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 8 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20/20  Dnr SON/2019/0154/001-7 
 
 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2019. 

Protokollsanteckning 
Socialnämnden noterar att alla punkterna i interkontrollplanen inte har följts upp. Förvaltningen ska 
återkomma med uppföljningen på dessa punkter så snart det är möjligt. 

Ärendet 
Den 15 september 2009 antog socialnämnden den interna kontrollplanen avseende socialnämndens 
verksamheter. Internkontroll definieras som en process där såväl politisk och professionell ledning som all 
personal samverkar. Processen är utformad för att nå följande mål: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig internkontroll. Nämnderna 
och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter 
(kommunallagen respektive aktiebolagslagen). 
I socialnämndens internkontrollplan framgår vad som ska kontrolleras, av vem och när det ska redovisas 
till nämnden. Vidare framgår resultat och eventuella åtgärder. 
 
Socialförvaltningens respektive verksamheter har följt upp de områden de berörs av i internkontrollplanen 
2019. 
Ekonomiavdelningen har följt upp fem av de kontrollmoment som de ansvarar för. Övriga fem 
kontrollmoment har de inte följt upp. Merparten av de uppföljningarna har gjorts kommunövergripande 
dör socialförvaltningen ingår.  
 
Förvaltningen kan konstatera att det vissa finns brister och att utbildningsinsatser bör genomföras. 
Förvaltningen konstaterade i samband med att Socialnämnden fattade beslut om internkontrollplan 2019 
att extern granskare borde övervägas för 2019 för att säkerställa granskningens kvalitet då 
verksamheterna inom IFO haft svårt att klara av den egna granskningen.  I samband med att IFO fått en 
ny avdelningschef under året har hon valt att genomföra denna granskning som ett led i att lära känna 
verksamheterna.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 
2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2019 



 

 
PROTOKOLL        Sida 9 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 14/20 - Uppföljning av internkontrollplan 2019 
Tjänsteutlåtande, SON/2018/0238/042-11 
Bilaga - Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden i Nynäshamns kommun 2019.docx 

Skickas till 
Akt 
Ekonomi 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 10 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21/20  Dnr SON/2018/0008/059-11 
 
 

Uppsägning av hyresavtal; Kylrum och kapell på 
Nynäshamns sjukhus, avtal 343000-HUSA-205-01 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• hyresavtalet gällande kylrum och kapell på Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-
HUSA-205-01) sägs upp. 

• uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att säga upp kylrum och kapell på 
Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-205-01). 

Ärendet 
Socialnämnden beslutade 2019-06-25 med anledning av rekommendationen från kommunförbundet 
Storsthlm och socialförvaltningens yttrande, att teckna överenskommelse om omhändertagande av 
avlidna.  
 
I och med denna överenskommelse kommer verksamheten på Nynäshamns sjukhus att upphöra. 
Förvaltningen föreslår att dessa lokaler sägs upp.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att  

• hyresavtalet gällande kylrum och kapell på Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-
HUSA-205-01) sägs upp  

• uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att säga upp kylrum och kapell på 
Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-205-01)  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• hyresavtalet gällande kylrum och kapell på Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-
HUSA-205-01) sägs upp  

• uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att säga upp kylrum och kapell på 
Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-205-01)  

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 15/20 - Uppsägning av hyresavtal; Kylrum och kapell på Nynäshamns sjukhus, avtal 
343000-HUSA-205-01 
Tjänsteutlåtande, SON/2018/0008/059-7 
Bilaga - Protokollsutdrag - , 2019-06-25, 76 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

 
PROTOKOLL        Sida 11 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22/20  Dnr SON/2018/0008/059-12 
 
 

Uppsägning av hyresavtal; vardagsstöds lokaler på 
Idunvägen 1 avtal 343000-HUSA-202-02 samt byte till 
annan lokal avtal 343000-HUSA-223-01 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att 

• hyresavtalet gällande Vardagsstöd (boendestöd stad) på Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 
(kontrakt 343000-HUSA-202-02) sägs upp. 

• uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att säga upp Vardagsstöds lokaler på 
Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-202-02). 

Ärendet 
Verksamheten har omfattande effektiviseringsbehov och det föreligger ett stort behov av nya lokaler som 
är ändamålsenliga med hänsyn till arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter. Verksamheten har haft en dialog 
med aktivitetshuset IDUN med anledning av att verksamheterna redan idag har ett nära samarbete 
genom gemensamma klientkontakter.   
 
Med bakgrund av detta finns behov av att säga upp de befintliga lokalerna (avtal 343000-HUSA-202-02). 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att 

• hyresavtalet gällande Vardagsstöd (boendestöd stad) på Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 
(kontrakt 343000-HUSA-202-02) sägs upp  

• uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att säga upp Vardagsstöds lokaler på 
Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-202-02)  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att 

• hyresavtalet gällande Vardagsstöd (boendestöd stad) på Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 
(kontrakt 343000-HUSA-202-02) sägs upp  

• uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att säga upp Vardagsstöds lokaler på 
Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-202-02)  

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 16/20 - Uppsägning av hyresavtal; vardagsstöds lokaler på Idunvägen 1 avtal 343000-
HUSA-202-02 samt byte till annan lokal avtal 343000-HUSA-223-01 
Tjänsteutlåtande, SON/2018/0008/059-8  
Bilaga - Behovsanalys – uppsägning av lokaler, vardagsstöd 



 

 
PROTOKOLL        Sida 12 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 13 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23/20  Dnr SON/2020/0048/001-4 
 
 

Riktlinjer för parboende enligt socialtjänstlagen 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

• anta förslaget till riktlinje för parboende enligt socialtjänstlagen. 
• riktlinjen följs upp årligen och revideras vid behov. 
• riktlinjen ersätter avsnittet om parboende i ”Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen för 

  äldre och personer med funktionsnedsättning” (SON/2018/0203/000-1). 

Ärendet 
Den 1 november 2012 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen som reglerar rätten till parboende. I 
socialnämndens riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med 
funktionsnedsättning (SON/2018/0203/000-1) beskrivs insatsen kort. Då insatsen medför många frågor 
för både den enskilde och handläggare, finns behov av en mer detaljerad riktlinje. Detta för att skapa 
tydlighet kring vad som gäller samt för att undvika framtida missförstånd eller svårlösliga situationer för 
den enskilde. Socialförvaltningen har därav tagit fram förslag till riktlinje för parboende enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Riktlinjen har tagits fram av tillförordnad gruppchef myndighet äldre och funktionshinder och utredare i 
samråd med tillförordnad avdelnings- och enhetschef myndighet äldre och funktionshinder, tillförordnad 
avdelningschef äldreomsorg, medicinsk ansvarig sjuksköterska och kommunjurister.  
 
I arbetet med riktlinjen har hela handläggningsprocessen från ansökan till verkställighet lagts till. Vidare 
framgår även avgifter, ersättning till utförare och vad som ingår för den medboende. Förtydliganden har 
gjorts vad avser hyreskontrakt, avstående från besittningsskydd och upphörande av beslut.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att: 

• anta förslaget till riktlinje för parboende enligt socialtjänstlagen. 
• riktlinjen följs upp årligen och revideras vid behov. 
• riktlinjen ersätter avsnittet om parboende i ”Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen för 

  äldre och personer med funktionsnedsättning” (SON/2018/0203/000-1). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

• anta förslaget till riktlinje för parboende enligt socialtjänstlagen. 
• riktlinjen följs upp årligen och revideras vid behov. 
• riktlinjen ersätter avsnittet om parboende i ”Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen för 

  äldre och personer med funktionsnedsättning” (SON/2018/0203/000-1). 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 14 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 17/20 - Riktlinjer för parboende enligt socialtjänstlagen 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0048/001-1  
Bilaga - Riktlinjer för parboende enligt socialtjänstlagen 

Skickas till 
Akten 
Myndighet äldre och funktionshinder 
Äldreomsorgen 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 15 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 24/20  Dnr SON/2019/0282/001-5 
 
 

Lokalflytt av verksamhet- Insatsgruppen  
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ingå avtal med samhällsbyggnadsnämnden om 
lokaler i fastigheten Nornan för verksamheten Insatsgruppen.  

Ärendet 
Lokalfrågan är för Barn- och ungdom, insatsgruppen och Boendeteamet en risk utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Planeringen är att göra en rockad där insatsgruppen flyttar från A-huset plan 2 
samt B-huset plan 3 till lokaler på sjukhuset. Boendeteamet flyttar från Lövlundsvägen till lokalerna i B-
huset plan 3 där familjehemssekreterarna idag sitter. I lokalerna på Lövlundsvägen kommer 3 personer i 
SamMA-projektet att sitta. Lokalerna på sjukhuset är nyligen renoverade och den enda åtgärden som 
behöver göras är att byta en ytterdörr till en dörr med fönster. Kostnaden för lokalen är 1.409:-/kvm och 
år, lokalen är ca 270 kvm så årshyra är 380.430 kronor. Kostnaden för byte av ytterdörr estimeras mellan 
30-50 000 kronor (uppgifter från MSF). Förvaltningen kommer inte uppsägningskostnader för lokaler utan 
det blir mer yta för att få plats för befintliga verksamheter.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag 
att ingå avtal med samhällsbyggnadsnämnden om lokaler i fastigheten Nornan för verksamheten 
Insatsgruppen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ingå avtal med 
samhällsbyggnadsnämnden om lokaler i fastigheten Nornan för verksamheten Insatsgruppen.  

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 18/20 - Lokalflytt av verksamhet- Insatsgruppen 
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0282/001-2  
Bilaga - Lokaler insatsgruppen.pdf  
Bilaga - Behovsanalys insatsgruppen.docx  
Bilaga - Komplettering i ärende MSN/2019/2081.docx 

Skickas till 
Akten 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 25/20  Dnr SON/2020/0049/000-3 
 
 

Barnahus 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  

1. godkänna kostnadsförslag för samfinansiering av Barnahus 2020 Nynäshamn och Haninge 
kommun med 219 946 kronor. 

2. uppdra åt förvaltningen att utvärdera Nynäshamns kommuns del i Barnahus och återrapportera 
innan nytt avtal kring Barnahus skrivs 2021. 

3. förvaltningen återkommer med regelbunden uppföljning av arbetet med Barnahus. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun har ett samverkansavtal för Barnahus i Haninge som sträcker sig till 2021. 
Tilläggsavtal kring kostnader skrevs aldrig vid tecknandet av avtalet 2018 och förvaltningen har inte 
fullgjort sin del kring åtaganden enligt avtalet. Socialförvaltningen har en ökande andel ärenden med våld 
och polisanmälningar. För att kunna erbjuda barn- och ungdomar ett snabbt omhändertagande, tidigt 
samordnade insatser och en rättssäker process är förvaltningens bedömning att förvaltningen ska fullgöra 
sin del av avtalet samt dela kostnader för Barnahus enligt Haninge kommuns förslag. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att  

1. godkänna kostnadsförslag för samfinansiering av Barnahus 2020 Nynäshamn och Haninge 
kommun med 219 946 kronor. 

2. uppdra åt förvaltningen att utvärdera Nynäshamns kommuns del i Barnahus och återrapportera 
innan nytt avtal kring Barnahus skrivs 2021. 

3. förvaltningen återkommer med regelbunden uppföljning av arbetet med Barnahus. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  

1. godkänna kostnadsförslag för samfinansiering av Barnahus 2020 Nynäshamn och Haninge 
kommun med 219 946 kronor. 

2. uppdra åt förvaltningen att utvärdera Nynäshamns kommuns del i Barnahus och återrapportera 
innan nytt avtal kring Barnahus skrivs 2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 19/20 - Barnahus 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0049/000-1 
Bilaga - Samverkansavtal för Barnahus Haninge.pdf 
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Skickas till 
Akten 
Haninge kommun 
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§ 26/20  Dnr SON/2019/0273/001-4 
 
 

Svar på väckt ärende om samarbete mellan 
Socialförvaltningen och Barn och 
utbildningsförvaltningen 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa nämnd. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har väckt ett ärende om samverkan mellan SOF och BUF med frågor till 
förvaltningen och att förvaltningen besvarar frågorna genom tjänsteutlåtandet. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
nämnd.  

Proposition 
Ordförande ställer bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande mot avslag och finner att Socialnämnden 
beslutar att bordlägga ärendet till nästa nämnd.  

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 20/20 - Svar på väckt ärende om samarbete mellan Socialförvaltningen och Barn och 
utbildningsförvaltningen 
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0273/001-2  
Bilaga - Beslut SON § 142-19 - Väckt ärende om samarbetet mellan Soci...pdf  
Bilaga - Bilaga B - Väckt ärende om samarbete mellan SOF och BUF.pdf 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
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§ 27/20  Dnr SON/2019/0272/001-4 
 
 

Svar på väckt ärende om Västra Balder med 
lunchservering och renoverad restaurang 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• godkänna informationen gällande kostnader rörande restaurangen på Västra Balder. 
• avslå yrkandet avseende fortsatt lunchservering på Västra Balder. 

 
Ärendet 
Roland Junerud (S) har väckt ett ärende om Västra Balder med lunchservering och renoverad restaurang 
och yrkar att: 

- Socialnämnden ger Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med 
kostnadskalkyl för iordningsställande av kök i restaurangen Balder samt återkomma till 
Socialnämnden med hyreskostnad för densamma. 
 

- Socialnämnden ger kostenheten i uppdrag att fortsätta servera lunch i Västra Balders matsal till 
de som beställer lunch fram tills att ny restauratör bedriver verksamhet i restaurangen placerad i 
Västra Balder.  

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-12-17 (§ 141/19) att ärendet skulle lämnas till 
förvaltningen för beredning innan beslut fattas på nämnd i februari.  
 
Socialförvaltningen har varit i kontakt med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) som 
informerar om att de för tillfället för en dialog med fastighetsägaren om att denne ska återkomma med 
en offert för att återställa restaurangen. Kostnad för detta är något som man inte vet för tillfället och är 
en investering som kommer att påverka hyran. Hyran för restaurangen idag (enbart köksytan, 
serveringsytor inte inräknade) uppskattas till cirka 20.000 kr per månad (exklusive moms men inklusive el 
och värme). Ingen investeringskostnad är inräknad i hyreskostnaden.  
 
Socialnämnden har inte mandat att ge kostenheten i uppdrag att servera lunch då kostenheten 
organisatoriskt ligger under Barn- och utbildningsnämnden. Mot bakgrund av detta har denna fråga inte 
utretts närmare.  
 
Socialförvaltningen inser vikten av gemenskap i samband med måltider och tycker det är olyckligt att de 
boende på Balder för tillfället inte kan erbjudas servering av lunch. Socialförvaltningen gör dock 
bedömningen att ansvaret för att driva restaurang på Västra Balder inte ligger inom nämndens 
ansvarsområde. Det är MSF som har tecknat hyresavtal med den privata fastighetsägaren, varför det 
även är MSF som ansvarar för eventuell uthyrning till annan hyresgäst för restauranglokalerna. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att  

• godkänna informationen gällande kostnader rörande restaurangen på Västra Balder. 
• avslå yrkandet avseende fortsatt lunchservering på Västra Balder. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• godkänna informationen gällande kostnader rörande restaurangen på Västra Balder. 
• avslå yrkandet avseende fortsatt lunchservering på Västra Balder. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 21/20 - Svar på väckt ärende om Västra Balder med lunchservering och renoverad 
restaurang 
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0272/001-2  
Bilaga - Beslut SON § 141/19 - Väckt ärende om Västra Balder med lunchservering och renoverad 
restaurang .pdf  
Bilaga - Bilaga A - Väckande av ärende för Västra Balder med lunchservering och renoverad 
restaurang.pdf 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
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§ 28/20  Dnr SON/2020/0041/001-4 
 
 

Förslag till införande av e-förslag 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag gällande införande av e-förslag i Nynäshamns 
kommun vilket skickats ut på remiss till övriga förvaltningar.  
 
Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att införa möjligheten för medborgare att lämna e-
förslag och anser att den processbeskrivning som tagits fram är tydlig. Genom en prövotid om ett år finns 
även utrymme att efter denna period rätta till eventuella svårigheter som framkommit under denna tid. 
Det är av stor vikt att samtliga medborgare ges förutsättningar att lämna e-förslag och genom att 
erbjuda möjligheten till stöd via Kontaktcenter gör förvaltningen bedömningen att även de personer som 
inte har någon vana av/möjlighet till att använda digital teknik ändå inkluderas. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 22/20 - Förslag till införande av e-förslag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0041/001-2  
Bilaga - e-förslag 0.4.docx  
Bilaga - E-förslag lodrät schema.pdf 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akten 
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§ 29/20  Dnr SON/2019/0281/000-4 
 
 

Digital strategi för Nynäshamns kommun 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till digital strategi för Nynäshamns kommun vilken 
skickats ut på remiss till övriga förvaltningar.  
 
Den digitala strategin ska vara ett övergripande styrdokument som beskriver vad som ska göras och vara 
styrande i framtagandet av förvaltningarnas digitala utvecklingsplaner. De digitala utvecklingsplanerna är 
handlingsplaner som beskriver hur och när något ska göras för att uppnå de övergripande målen i den 
digitala strategin.  
 
Syftet är att den digitala strategin och de digitala utvecklingsplanerna ska vägleda verksamheterna i 
arbetet med att modernisera och transformera våra välfärdstjänster, sätter vi möter våra invånare på och 
administrationen av ärenden inom Nynäshamns kommun.  
 
Socialtjänsten är ett område där digitalisering kan innebära stora möjligheter för invånarna till 
självständighet, delaktighet och inflytande men utvecklingen har hittills gått långsamt.  
 
Förvaltningen ser stora möjligheter vad gäller att möta kommunens medborgare genom att effektivisera 
och digitalisera processer. Väl förankrade automatiserade verksamhetsprocesser är dessutom en stor del i 
att uppnå effektiv resurshantering. Socialförvaltningen ser att välfärds- och digital teknik (tele- och 
videokommunikation, sensorer/kameror i hemmet, mobila arbetssätt och e-tjänster) kommer att generera 
ett mervärde, både för individen och för verksamheterna.  
 
Det är dock av vikt att säkerställa att förutsättningarna för att driva digitaliseringsarbetet finns.  

• Kommunen/förvaltningarna måste ha en god insikt i vilka kompetenser som behöver 
utvecklas/rekryteras. 

• Behoven i organisationen och hos invånarna behöver identifieras och utvärderas. 
• Informations- och kunskapsutbyte samt samverkan bör ske över förvaltningsgränserna för att 

hitta gemensamma lösningar och här fyller digitaliseringsrådet en viktig roll.  
• De ekonomiska förutsättningarna måste finnas. 
• Utbildningstillfällen måste erbjudas vid införande av nya tekniska arbetsmetoder.  
• De invånare som behöver stöd i att nyttja tekniken ska erbjudas detta.  

Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om digital strategi för Nynäshamns kommun.  
 
Förvaltningen anser dock att ett tydligare fokus bör läggas på medborgarnas behov och önskemål i den 
digitala strategin. Digitaliseringsarbetet och utvecklingen av IT-stöd ska vara icke-diskriminerande och 
ske utifrån olika målgruppers behov. I Mål och budget 2019-2022 framgår att alla kommuninvånare ska 
bemötas med respekt och ingen diskrimineras.  
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Kommuninvånarna och företagen ska uppleva att det är enkelt att ha kontakt med kommunen, att de 
snabbt får svar och är nöjda med den service som ges. Kommuninvånarna har goda möjligheter att själva 
välja form för sina kontakter med kommunen och digitala alternativ är en självklarhet. Socialförvaltningen 
ser att en digital strategi på många sätt kommer att bidra till att uppnå dessa mål.  

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 23/20 - Digital strategi för Nynäshamns kommun 
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0281/000-2  
Bilaga - Remiss från KSF - Digital strategi för Nynäshamns kommun 

Skickas till 
KSF 
Akten 
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§ 30/20  Dnr SON/2019/0242/001-12 
 
 

Temadag för verksamhetsplan  
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ha temadagen för verksamhetsplanen den 6 oktober 2020 kl. 09:00. 

Ärendet 
Vid antagandet av sammanträdesplanen gav Socialnämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
ett nytt förslag på temadag för verksamhetsplanen för att tidigarelägga temadagen utifrån förändringar i 
budgetarbetet.  
 
Förvaltningen har undersökt när det tidigast skulle vara möjligt att ha temadag om verksamhetsplanen 
och har kommit fram till att temadagen skulle kunna tidigast kunna hållas i slutet av september eller 
början av oktober.  
 
Utifrån Socialnämndens och andra nämnders beslutade sammanträdesdagar gör förvaltningen 
bedömningen att det är lämpligast att ha temadagen 6 oktober kl. 09:00.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att ha temadagen för 
verksamhetsplanen den 6 oktober 2020 kl. 09:00. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ha temadagen för verksamhetsplanen den 6 oktober 2020 kl. 09:00. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 24/20 - Temadag för verksamhetsplan 
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0242/001-9  
Bilaga - Beslut SON § 123/19 - Sammanträdesplan 2020 

Skickas till 
Akt 
Alla avdelningar, Socialförvaltningen  
Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 31/20 
 

Sekretessärende – Tillsättande av särskilt förordnad 
vårdnadshavare 
 
 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och Sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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§ 32/20 
 

Informationsärenden 
 
Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/jurist, informerar om införandet av verksamhetssystemet public 
360.  
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§ 33/20 
 

Övriga frågor 
 
Det fanns inga övriga frågor.  
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